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Příští stanice jaro!

Velikonoce aneb legálně na holou
Krajinou Českého středohoří
Šlapací kolo přežilo století

Ústecký kraj,
			 brána do Čech
Uvnitř časopisu najdete:
Krajinou Českého středohoří
Procházka Ústím nad Labem
Žatec – město, kde je pivo doma
Chmelařské muzeum Žatec
Ruční dílna papíru Litoměřice
Chomutov v čase cylindrů a šněrovaček
Vítejte v královské Kadani
Lázeňské město Klášterec nad Ohří
Zámek v srdci Děčína
Památník Terezín

www.kr-ustecky.cz

Milí čtenáři,
asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, už aby bylo jaro. Pravda, jaro astronomické přichází s téměř železnou
pravidelností 21. března, kdežto jaro
skutečné má s pravidelností problémy.
Bez ohledu na datum jaro v přírodě signalizují především nalité pupence, první
kočičky a jehnědy nebo louky kvetoucích
petrklíčů či podléšek. Příchod jara také dobře poznáte podle odletu
havranů a příletu vlaštovek. Naproti tomu jediným živočichem,
který přesně pozná astronomický konec zimy, je astronom, a to nejen
podle kalendáře, ale především podle rostoucího množství dotazů
laické veřejnosti, kdy nastane jaro. Ovšem ani astronomové nemusí
mít svůj první jarní den 21. března, jak stojí v učebnicích. Nezřídka
totiž přichází už 20. března (za posledních 20 let 3x). Je tedy zřejmé,
že ani příroda a ani astronomové nemají naprosto spolehlivý klíč
k jaru. Proto navrhuji dohodnout se na tom, že klíčem k jaru bude
odteď petrklíč.
Březen ale nemusí být příchodem jara, tedy teplého počasí. Březen
je totiž v pranostikách uváděn jako období, kdy za kamna vlezem,
a duben, ještě tam budem. Teprve máj, vyžene kozy v háj. Proto
ten, komu v zimě odešel kotel na pevná paliva do věčných lovišť
a kdo čeká zachumlán v kožichu s nákupem nového na jaro a tolik
oblíbené sezonní slevy, může se pěkně přepočítat. Ono totiž jaro
první vlaštovička nedělá. Jaro dělá teplo, a to může přijít o hodně
týdnů později.
Naproti tomu výlety do probouzející se přírody mohou být pro mnohé po zimě vítanou změnou. Sluníčko začíná zapadat stále později,
a tak si můžete při plánování své trasy na výlet naložit o nějaký ten
kilometr víc bez obav, že dorazíte až za tmy. To platí především pro
cyklisty, kteří nemají svého miláčka, myslím tím jejich věrný bicykl,
ozdobený předepsanou výbavou pro jízdu v noci. Ti by pak neměli
zapomínat jednak na bezpečnost a jednak na nervovou soustavu
řidičů, kteří z této absence povinné výbavy doslova šílí. Nehledě
k tomu, že jde doslova o život.
Protože v tomto čísle najdete mnoho tipů na výlet, nečekejte na úplně
ideální počasí a vydejte se tam, kde vám bude dobře. A protože letos
budou, možná tím někoho zaskočím, Velikonoce už v březnu, najde
se důvodů k výletům víc než dost. Například většina našich skanzenů
chystá zajímavé velikonoční akce, plné nejrůznějších lidových zvyků
a tradic. Nenechte si je ujít, litovat nebudete.
Luděk Sládek, šéfredaktor
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KAM do regionu

Toulky Prahou v předjaří
Prohlídka Maiselovy synagogy (neděle 2. 3.)
Historie židovského obyvatelstva na našem území od příchodu do vlády Marie Terezie. Začátek akce ve 14.00 před Maiselovou synagogou. Vstup 50 Kč + vstupné do synagogy (Mgr. Zuzana Tlášková).

Národní divadlo (sobota 8. 3.)
Celková prohlídka. Začátek akce každou půlhodinu od 8.30 do 11.00
před vchodem. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny
nad 15 osob).
POZOR – počet účastníků ve skupinách je max. 50 osob. Prosíme, aby
tento požadavek správy ND byl respektován. Vstup 50 Kč (průvodci
PIS).

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha (neděle 16. 3.)
Místo posledního odpočinku světců, panovníků a jiných významných osobností. Začátek akce ve 13.30 před hlavním, západním vstupem do katedrály.

Vstup 50 Kč + prozatím vstup do katedrály zdarma, ale to se může změnit
(Mgr. Jaroslava Náprstková, PhDr. Eva Havlovcová).

Velikonoční procházka – Kinského sady,
prohlídka exp. Musaion (neděle 23. 3.)
Začátek akce ve 14.00 před vstupem do sadů z nám. Kinských (Smíchov).
Vstup 50 Kč + vstupné do expozice (PhDr. Jiřina Chrastilová).

Přechod hory Vítkov (sobota 29. 3.)
Začátek akce ve 14.00 před hotelem Vítkov. Vstup 50 Kč (Božena
Švejnohová).
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně 10 a maximálně 80 účastníků ve
skupině (není-li uvedeno jinak). Přednost mají ti, kteří přijdou dříve.
Objednat můžete i průvodce pro skupiny škol, cestovních kanceláří a pod.

Informační centra PIS
Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1, 110 00 Praha 1
Hlavní nádraží
Wilsonova 8, 120 06 Praha 2
Malostranská mostecká věž
110 00 Praha 1-Malá Strana
Rytířská 31
110 00 Praha 1

V březnu přístupné památky ve správě PIS
Staroměstská radnice
denně: po 11.00–18.00; út–ne 9.00–18.00
Staroměstská mostecká věž
denně 10.00–18.00, film „Karlův most – paprsek staletími“
Malostranská mostecká věž
od 14. 3. denně 10.00–18.00 „Na mostě o mostě“
Prašná brána
od 14. 3. denně 10.00–18.00 „Králův dvůr“
Bludiště na Petříně
od 14. 3. denně 10.00–17.00
Rozhledna na Petříně
od 14. 3. denně 10.00–17.00 „Jára Cimrman – genius, který se
neproslavil“

Pražská informační služba

2

Ředitelství: Betlémské nám. 2, 116 98 Praha 1
Všeobecné informace: po–pá 8.00–19.00
Tel.: 12 444; +420 221 714 444
E-mail: tourinfo@pis.cz; uts@pis.cz
www.prague-info.cz
www.pis.cz

KAM do regionu
na Hradě rotundu sv. Víta, k čemuž ho vedlo získání vzácné relikvie
(ostatků – kosti paže sv. Víta) od císaře Jindřicha Ptáčníka, a že je zde
sám pohřben. A nakonec Svatému Vojtěchu proto, že byl nejenom
druhým českým biskupem, ale také zemřel při výkonu povolání, tedy
při misijní pouti po Prusku. Jeho ostatky byly roku 1039 pohřbeny
na Hradě v přístavbě rotundy. Zmíněnou rotundu nechal posléze
zbořit Spytihněv II., který na jejím místě dal vystavět roku 1060
baziliku sv. Víta, Václava a Vojtěcha. A právě na místě této baziliky
založil Karel IV. se svým otcem Janem Lucemburským roku 1344
nám dobře známou velkolepou katedrálu.

Katedrála...
V jedné naší písničce se zpívá, že chrám sv. Víta je gotiky
chlouba... S tím se dá jistě souhlasit, a co víc, je pro mnohé z nás, byť nevěřící, něčím posvátný. Možná si říkáte,
proč se zpívá o chrámu, když je to katedrála? Jádro pudla
je v tom, že jednak by se slovo katedrála špatně zpívalo
a jednak díky umístění stolce biskupa (katedry) v chóru
katedrály. Odtud označení katedrála.
Co možná nevíte, je, že dekretem z roku 1997 byl celé stavbě udělen
název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která je těmto světcům
také zasvěcena. Svatý Vít pocházel ze Sicílie a zemřel mučednickou
smrtí kolem roku 303 našeho letopočtu. Svatému Václavu je zasvěcena
ze známých důvodů a možná i proto, že přibližně roku 925 založil

Katedrála je odedávna pod drobnohledem veřejnosti, a proto i vše,
čím prochází, je vnímáno citlivě. Po letech jasných pravidel a regulované návštěvnosti došlo k jistému „uvolnění“, které vedlo možná
až k „devalvaci“ významu katedrály. Nicméně v letošním roce bude
návštěvnický provoz katedrály opět v režii Správy pražského hradu,
a proto jsem se obrátil na osobu z nejpovolanějších, na pana PhDr.
Františka Kadlece, ředitele Odboru turistického ruchu SPH, kterému
jsem položil několik otázek.
„Jaký bude návštěvnický provoz v letošní sezoně?“ Pro návštěvnický provoz katedrály platí stejný režim jako pro provoz ostatních
prohlídkových objektů Hradu. V zimní sezoně (XI–III) je otevřen
od 9.00 do 16.00 hodin, v letní sezoně (VI–X) od 9.00 do 18.00
hodin. Hlavní věž katedrály je otevřena pouze v letní sezoně. Vstup
do katedrály je zdarma. V době pravidelných nedělních bohoslužeb
je chrám otevřen až od 12.00 hodin.
„Jaká omezení mají návštěvníci očekávat v souvislosti s pořádáním
bohoslužeb, fotografováním nebo vstupným?“ Bohoslužby se konají
pravidelně v neděli dopoledne a při církevních svátcích. Fotografování
v chrámu je dovoleno na základě zakoupení licence. Při fotografování
není dovoleno používat blesk a stativ.
„Jaké služby nabízí Průvodcovská služba Pražského hradu?“ Průvodcovská služba Pražského hradu poskytuje zájemcům výklad v katedrále kromě češtiny i v angličtině, němčině, francouzštině, italštině,
španělštině a ruštině. Průvodce si je možno objednat v informačních
střediscích denně kromě soboty, neděle a svátků na telefonním čísle
224 373 368 nebo 224 372 415. Kromě tradičního průvodce mohou
návštěvníci využít i služeb audioguide, které jsou rovněž v informačních střediscích. Prohlídka katedrály je i součástí nového DVD
Pražský hrad krok za krokem, které je k dostání ve všech prodejnách
Pražského hradu.
„Jaké akce chystáte v letošním roce?“ V souvislosti s vystavením
Korunovačních klenotů (IV 2008) vyjde i nové, doplněné vydání
knihy České korunovační klenoty. Výstavní program SPH zahrnuje
pro letošní rok několik mimořádných výstavních akcí: Biedermeier
a kultura v českých zemích (V–IX), Slovenské moderní umění (X–III
2009), František Vláčil (II–V), Hodiny a hodinky (X–I 2009), Pražský
chodec: Jiří Všetečka (III–VIII), Pražský hrad a českoslovenští prezidenti
1918–1948 (X–III 2009).
-lgs-- Správa Pražského hradu
www.hrad.cz
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KAM to vidí

Velikonoce aneb legálně na holou
To zas bude masakr. Rok 2008 je rokem přestupným, čehož si mnozí
ani nevšimneme nebýt toho, že únor bude nepřirozeně dlouhý a velikonoční pondělí se ponese v duchu genderového vyrovnání.
Když Julius Caesar trávil bezesné noci vymýšlením dokonalého kalendáře, aby nakonec převzal ten egyptský, jistě ho nenapadlo, že my,
západní civilizace a dědicové římského impéria, poneseme následky
jeho invence tak bizarním způsobem. V Egyptě je to jinak, křesťanské
Velikonoce je nechávají chladnými a pokusy o emancipaci něžného
pohlaví v oblasti tradic se tam s velkým úspěchem asi nesetkají.
Jako dítě jsem Velikonoce neměl rád. Nebavilo mě hledat vrby,
pomlázku jsem měl vždy nejhorší ve vsi a bál jsem se cizích lidí tak,
že ani obdržené vařené vajíčko mi ten stres nevynahradilo, natož
kraslice, ty bývaly už před polednem zdecimovány jejich nevyfouklými soukošíkovníky.
Zpět k tématu. Psal se rok 1988, a ač velmi mlád, již jsem věděl, co

turistický magazín

Ohlasy čtenářů ze dne: 5. 2. 2008 – 17.34
Vážená redakce. KAM je nejlepší učebnice vlastivědy a dějepisu. Mám děti 9, 12 a14 let a všichni si přijdou na své.
Dokonce jsme museli v neděli na Kampu, ale vodníčka jsme bohužel
neviděli. Snad příště. Přejeme hodně zdaru.
www.kampocesku.cz

Mám pro Vás dobrou zprávu. Jak jsem se dozvěděl od pánů Vodičky,
Žabky a Lína ze spolku Povodně Vltavy, krátkodobá nepřítomnost vodníka
z Kampy byla zapříčiněna pouze jeho zimním spánkem. Ale už od března
se můžete těšit na případná setkání s ním v okolí Čertovky.
turistický magazín

Komentář ze dne: 28. 1. 2008 – 12.02
Chtěla bych touto cestou poděkovat autorům
publikace „Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi“. V letošním roce jsem se opět zúčastnila REGIONTOURU Brno. Zde jsem
tuto útlou publikaci objevila a ihned upoutala moji pozornost. Jsem
z Rychnovska a zdejší kraj dobře znám, alespoň jsem si to myslela.
Díky brožurce jsem se dozvěděla spoustu nových informací o Kostelci
nad Orlicí, Potštejně, Přestavlkách a mém nejzamilovanějším místě
– o Homoli, o místě tajemném a zároveň okouzlujícím – doporučuji
všem, aby se přijeli podívat. Naleznou zde místo plné klidu a pohody. Jsem přesvědčena, že brožurka bude velice užitečná pro všechny
turisty, kteří touží poznat krásy naší české země. Přála bych si, pokud
to bude jen trochu možné, aby autoři dál seznamovali čtenáře s krásami naší vlasti, a byla bych velice potěšena, kdyby zavítali i sem k
nám do Podorlicka a navštívili „Kačenčinu pohádkovou říši“. Neboť
i zde naleznou krásnou přírodu protkanou architektonickými skvosty
lidové architektury.
Autor: JaroslavaKaplanova@seznam.cz
www.kampocesku.cz

Autoři se rdí z tolikeré chvály, ale věřte mi, těší je to. Samotné nás
překvapila rychlost, s jakou se tato publikace dostala do povědomí lidí,
které podobná témata zajímají. Dokonce jsme zaznamenali upoutávku
na TV PRIMA v pořadu Minuty regionu. Podívat se na ni můžete na
webové adrese http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/
full/10020.
turistický magazín

Sent: Saturday, February 16, 2008 12.55 PM
Dobrý den, odpověď na Vaši otázku není jednoznačná. Některá informační centra (a je jich bohužel málo) svou
funkci plní dobře, většina však nikoliv. Za největší problém pokládám
otevírací dobu. Je zcela běžné, že mnohá informační centra mají
o víkendech zavřeno nebo jen velmi omezený provoz, a to i v tzv.
„turistické sezoně“. Tento termín, který už sám o sobě jakožto člověk,
který provozuje turistiku prakticky po celý rok, příliš nechápu, si
navíc provozovatelé různých informačních center vykládají po svém.
Narazil jsem dokonce i na infocentra, jejichž otevírací doba kopíruje
pracovní dobu na městském úřadu. Výsledkem všeho je, že většina
těchto provozoven tak zůstává návštěvníkům nepřístupná právě
v době, kdy bývá v daných lokalitách turistů nejvíce. Dalším hodnotícím kritériem je pak vybavenost infocenter (mapy, letáky, brožury,
suvenýry) a v neposlední řadě přístup a znalosti jejich zaměstnanců.
Zde je dle mého soudu situace obecně vcelku dobrá a až na výjimky
se stále zlepšuje. Co říci závěrem? Vzhledem k výše uvedeným negativním zkušenostem s otevírací dobou mnohých informačních center
se celkově musím přiklonit k odpovědi NE.
Ing. Pavel Pretschner, Hadišťská 1130, 397 01 Písek
www.kampocesku.cz

Kresba: Marta Krátká

takové Velikonoce obnášejí. Od pátku jsem měl v garáži schovanou
pomlázku (o víkendu už přeci vrbové proutí nikde neseženete...). Jaké
bylo mé překvapení, když jsem byl ráno vzbuzen a seřezán sestřenicí.
Něco nebylo v pořádku, tak jsem běžel k mamince, ale tam jsem se
žádné útěchy nedočkal, pouze dalšího výprasku.
Po dvaceti letech, kdy píši tento článek, jsem se rozhodl pátrat v různých pramenech a najít příčinu toho, proč o přestupném roku drží
pomlázku dámy a vracejí mužům výprask za tři předchozí roky. Co
myslíte? Nevypátral. Tato tradice je veskrze ústní, předávaná mezi
ženami po generace, ale neznám muže, který by se k ní hlásil, což je
vlastně pochopitelné.
Závěr: nevěřte všemu, co se říká, pánové, Velikonoční pondělí
a pomlázka patří nám i o přestupném roku a pro dámy je to vlastně
také dobrá zpráva – čím více velikonočních výprasků, tím později
nám uschnete, nemám pravdu?
Veselé Velikonoce
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Michael Švec

Děkujeme za Váš příspěvek do ankety a věřím, že situace bude jen a jen
lepší.
Luděk Sládek, šéfredaktor

KAM to vidí

Lapka, nebo vojevůdce?
Když se dnes řekne gotika, mnohým se
vybaví romantika. Ale opak je pravdou.
Nebyly to jenom spanilé dámy, udatní
rytíři a hrdinské činy. Hrdinové se rodili
nenápadně a povětšinou měli pohnutý osud. Nejinak tomu bylo v případě
našeho možná největšího, ale téměř
zapomenutého vojevůdce, Jana Sokola
z Lamberka.
Náš hrdina se
narodil v době
vlády otce vlasti Karla IV., Sokolův znak podle
někdy kolem
roku 1355. Byl synem Jaroslava
Knínice, který nechal v 70. letech
14. století založit hrad nedaleko
dnešní obce Březník na Vysočině.
Knínic byl od roku 1356 purkrabím
ve Znojmě a od roku 1368 hofmistrem markraběte Jana Jindřicha
(bratra Karla IV.). S určitostí víme o
Janu Sokolovi až z listin o dědickém
svědectví (1396). Od roku 1400 začíná konat službu na Vyšehradě.
Ale do té doby se zapsal do našich
dějin spíše jako lapka, který ještě před

rokem 1397 plení spolu s Vokem starším
i mladším z Holštejna statky olomouckých
biskupů, za což si vysloužili od olomouckého
biskupa Mikuláše z Rýzmburka vyobcování z
církve. Nakonec se ale všichni tři káli, slíbili,
že svých výpadů zanechají, ale teprve
biskupem Janem Mrázem z nich byla
roku 1403 klatba sňata.
V
době
sporů krále
Václava s
panskou
jednotou
a s bratrem,
uherským
králem Zikmundem,
vypovídá
Jan Sokol
nepřátelství
měšťanům
Nového
Dobové oblečení podle Wagnera
Města Pražského
za to, že se nezastali vězněného krále Václava IV.
(1402–1403 ve Vídni) a působí jim škody na
majetku. S tím ale neměl žádných problémů,
ba naopak. Tentokrát to dělal naprosto legálně,
za což mu Král Václav IV., jako svému věrnému
milci, daroval svůj hrad Skalici (19. 12. 1403)
a spolu s ním ves Horky u Kostelce nad Černými

5

KAM do regionu

Krajinou Českého středohoří
Ústecký kraj, to jsou zelené lesy a hory,
skalní města, malebná údolí, kterými se
vine řada řek, historické a kulturní památky
i romantické hradní zříceniny. Na kole,
pěšky, na lodi i při výletu autem – vždy
objevíte něco nového, co stojí za to vidět.

množství rozhleden. Na děti, ale nejenom na ně, čekají zoologické
zahrady v Děčíně, Ústí nad Labem a Podkrušnohorský zoopark
v Chomutově. Každý, kdo jezdí na kole, zná ten příjemný pocit,
když se rozhlédne na vrcholu stoupání a otevře se mu pohled na celý
kraj, nebo když s větrem v zádech ujíždí z kopce upravenou cestou,
která vede do malebného údolí nebo na břeh řeky. Region je doslova
protkán sítí cyklostezek a cyklotras pro začátečníky, pokročilé i pro
milovníky náročnějších sjezdů. Snad nejznámější a v posledních letech
hojně využívaná domácími i zahraničními cykloturisty je Labská
cyklostezka, která vede podél Labe až do Hamburku. Při putování
po této nenáročné, rovinaté cestě je možno navštívit mnoho zajímavých míst. Namátkou jmenujme např. Památník Terezín, biskupské
město Litoměřice, hrad Střekov nebo město Děčín s rekonstruovanou
dominantou – zámkem. A pokud jsme již unaveni dlouhou jízdou, je
dobré se osvěžit v termálních lázních v Brné, zaplavat si v děčínském
Aquaparku nebo ochutnat vynikající víno ze žernoseckých vinic.

Celá oblast je protkána dobře značenými pěšími trasami, které ve
spojení s přírodními krásami přímo vybízejí k aktivnímu odpočinku.
Za všechny jmenujme Národní park České Švýcarsko, Lužické hory,
oblast Českého středohoří či Krušné hory. Řadu míst v kraji si ti,
kdo se nebojí namáhavých výstupů, mohou prohlédnout z velkého
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České středohoří

Turistický region České středohoří je oblast od Ústí nad Labem na
východě po Žatecko a Lounsko na západě. Tento kraj, který je znám
pěstováním chmele, vinné révy a ovoce, se po právu pyšní názvem
Zahrada Čech. Ústí nad Labem, Litoměřice, Roudnice nad Labem
nebo třeba Louny jsou jen některá z mnoha měst, která každoročně
lákají k návštěvám tisíce milovníků historie a kultury. Jedinečným
a možná hlavním turistickým magnetem je Chráněná krajinná oblast
České středohoří, oblast kdysi dávno činných a dnes již vyhaslých
sopek, která svým krajinným rázem patří mezi nejsvéráznější a zároveň nejkrásnější v České republice. Královnou Českého středohoří

je po právu Milešovka. Nejen díky své výšce, ale také díky krásnému
kuželovitému tvaru. Z jejího vrcholu je za jasného dne nádherný
rozhled na okolní krajinu. Slavný německý přírodovědec a cestovatel Alexander von Humboldt označil výhled z Milešovky za třetí
nejkrásnější na světě.
Region protíná řeka Labe, která na své cestě vytváří pozoruhodné
údolí nazvané Brána Čech (Porta Bohemica). Turisté si často libují
v rozhledech z vrchu Lovoše, Holého vrchu u Sutomi, Malého Chlumu
u Děčína nebo Varhoště. Často navštěvována je také vyhlídka u kostelíku sv. Barbory v Dubičkách nebo třeba přírodní památka Vrkoč
v Ústí nad Labem. Z hradních zřícenin zmiňme alespoň Házmburk,
často označovaný za tu nejfotogeničtější. Další zvláštností tohoto
koutu Čech jsou vynikající podmínky pro aviatické sporty na hoře
Raná u Loun i na amatérském letišti v Charvátcích.
A pokud chcete konkrétní tip na výlet, vydejte se severně od Lovosic.
Pod svahem Lovoše se táhne Oparenské údolí. Podél Milešovského
potoka, který tudy protéká, se nabízí přes 5 km dlouhá příjemná
a nenáročná procházka. Údolí je převážně lesnaté, místy skalnaté
a cestu částečně lemuje i železniční trať Teplice – Lovosice. Dříve
zde stávalo několik mlýnů, z nichž poslední byl v provozu ještě za
2. světové války a jeden tu dnes funguje jako hostinec. A za výšlap
stojí také zřícenina gotického hradu, která se tyčí na zalesněném vršku
nad obcí Opárno. Hrad pochází ze 14. století a v jeho okolí jsou
pozůstatky pravěkých lomů. Přímo z hradu se nabízí pěkný výhled
na samotné údolí i vrcholy v okolí.

www.ceskestredohori.cz
www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/49
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
E-mail: info@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz
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Procházka Ústím nad Labem
Ústí nad Labem, deváté největší město České
republiky, leží nedaleko německých hranic asi
100 km severně od Prahy v překrásném údolí
řeky Labe, která zde protéká Českým středohořím. Krása místní krajiny a památek již od konce 18. století láká umělce a poskytuje jim inspiraci.

Několikrát sem zavítal spisovatel Johann Wolfgang Goethe, romantický básník Karel Hynek Mácha, hudební skladatelé Richard Wagner
nebo Bedřich Smetana. Na pravém břehu řeky se nad městem tyčí
zřícenina hradu Střekov ze 14. století. Levému břehu dominuje
nově zrekonstruovaná vyhlídka Větruše, která nabízí návštěvníkům
krásný pohled na labské údolí z věže či vyhlídkové restaurace. V okolí

Informační středisko města
Ústí nad Labem
Hradiště 9, 400 01 Ústí nad Labem
Tel./Fax: +420 475 220 233
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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zámečku se nachází sportoviště a přírodní a zrcadlové bludiště. Začíná
zde také naučná stezka vedoucí k Vaňovskému vodopádu, největšímu
v Českém středohoří.
Ve městě a jeho okolí se dá využít čas mnoha způsoby. Jsou zde stálé
divadelní scény, muzea a koná se zde řada pravidelných festivalů.
V Ústí se také nachází jedna z nejvýznamnějších a nejstarších zoologických zahrad v České republice, termální koupaliště a dva kryté
bazény. Celé Ústecko je protkáno nepřeberným množstvím turistických a cyklistických tras. Nedaleko města se nachází Národní park
Českosaské Švýcarsko, lyžařské středisko Telnice, pískovcové skalní
město v Tisé či skanzen Zubrnice.

KAM do regionu

Žatec – město, kde je pivo doma
historie – chmel – pivo – atmosféra
• již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo (ochutnejte
7 druhů piva ŽATEC)
• pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových
značek (Budweiser Budvar, Pilsner Urquell, Žatec)
• natáčelo se tu více než 100 českých i zahraničních filmů a reklam
(Les Misérables, Oliver Twist, Yentl, Edith Piaf )
• v centru města najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů (synagoga, radnice, morový sloup)
• navštívíte tajemné historické objekty s ojedinělou atmosférou (pivovar,
Chmelařské muzeum, Děkanský chrám)
• chmelařské budovy v Žatci jsou kandidátem pro zápis na seznam
UNESCO

Turistické infocentrum
Městský úřad Žatec
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Tel.: +420 415 736 156
Mobil: +420 777 634 051
E-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

Chmelařské muzeum Žatec
• Chmelařské muzeum v Žatci je největší expozicí svého druhu na světě
• na ploše 4 000m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku
do současnosti
• dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku
• během jediné návštěvy Žatce si zapamatujete vůni chmele a žízeň
uhasíte ve městě, kde je pivo a chmel doma

Otevřeno:
od května do října,
od pondělí do soboty,
od 10.00 do 17.00 hod.

Vstupné:
dospělí 50 Kč
děti od 6 do 15 let 30 Kč
důchodci 30 Kč
rodinné vstupné 110 Kč

Individuální termíny návštěv
jsou možné po předchozí domluvě.

Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého
438 01 Žatec
Tel.: +420 415 710 315
+420 415 710 062
Mobil: +420 724 431 422
E-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.muzeum.chmelarstvi.cz
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Dílna ručního papíru
Litoměřice, o. s.

Dovolujeme si vás pozvat k návštěvě prostor papírenské
dílny, umístěné v historickém hradebním opevnění města.
Kromě aktuální výstavní expozice vás při prohlídce věže čeká
ukázka tradiční výroby ručního papíru s možností vytvoření
vlastního archu.
OTEVŘENO: po a čt 10–17 hod., ostatní dny dle dohody
Vstupné: osoba dospělá 30 Kč, studentsti, děti a důchodci 20 Kč

Dílna ručního papíru
Velká Dominikánská 33
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 724 092 279
(Irena Štyrandová)
E-mail: Irena.Styrandova@seznam.cz
www.rucnipapir.com

Ruční výroba papíru

Chomutov v čase cylindrů a šněrovaček

Navštivte město na úpatí Krušných hor právě při
tradičních Chomutovských slavnostech, které se
konají vždy v dubnu na počest události z roku
1605, kdy se Chomutov vykoupil z poddanství
a stal se svobodným královským městem.
Zajímavosti města:
Městská památková zóna
Kamencové jezero – jediné na světě
Podkrušnohorský zoopark
– největší zoo v Čechách
Přírodní park Bezručovo údolí

CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI (25. dubna–1. května)
25. 4.

Večerní představení, lampiónový průvod, ohňostroj
– nám. 1. máje

26.–27. 4.

Jarmareční trh (doboví prodejci, pouliční umělci),
netradiční prohlídky památek – nám. 1. máje

26. 4.

Sraz historických vozidel – parkoviště Severočeských dolů

29. 4.

Den plný sportu (sportovní klání žáků základních
škol)

30. 4.

Malování dětí mateřských škol v městském parku

1. 5.

Přehlídka mažoretkových skupin – nám. 1. máje
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Městské informační centrum
Chelčického 99
430 28 Chomutov
Tel.: +420 474 637 460
E-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz
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Vítejte v královské Kadani

Vybrané akce:

Jedno z nejmalebnějších severočeských měst se
rozprostírá na místě pravěkého sídliště u někdejšího brodu přes Ohři. Královské město Kadaň na
vás zapůsobí jako město moderní, pohostinné
a příjemné, jako cíl mnoha turistických cest.

bude vlastně velikým dětským festivalem v ulicích celého města.
Františkánské léto (28. 6.–21. 9.): Divadelní a filmová představení,
hudební produkce.
Císařský den (30. 8.): Kadaň se navrátí do 14. století, město ovládnou
dobová řemesla, kejklíři, trhovci, stylová hudba i pouliční divadlo.

Narozeniny Maxipsa Fíka (7. 6.): Oslava narozenin Maxipsa Fíka

Kadaň získala statut svobodného královského města kolem roku 1259
a zdejší hrad se v roce 1277 stal sídlem purkrabího kadaňského kraje.
Vrcholného rozkvětu pak město dosáhlo za vlády císaře Karla IV.
Dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství
nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého opevnění. Ne nadarmo je historické centrum od roku 1978
městskou památkovou rezervací. Nejcennějším objektem v Kadani
je bezesporu bývalý klášter františkánů z roku 1473, využívaný dnes
jako městské muzeum s nejstaršími sklípkovými klenbami a s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků. Františkánský klášter je od roku 1995
národní kulturní památkou.
Hlavní atraktivity města:

Radniční věž:

Otevřena květen–září, so, ne v 10, 13, 15, 17 a 19 hodin

Městské muzeum:

www.muzeumkadan.cz
Rozhledna:

Vrchol Svatého kopce nad městem, ve výšce 390 m n. m.

Katova ulička:

Jako část Sokolovské ulice je agenturou Dobrý den v Pelhřimově
registrována jako nejužší ulice v ČR.

Galerie Josefa Lieslera
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Tel./Fax: +420 474 319 550
E-mail: galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Lázeňské město Klášterec nad OhříKromě výroby porcelánu se koncem 19. století stalo v Klášterci
Klášterec nad Ohří v severozápadních Čechách
leží mezi městy Chomutov a Karlovy Vary, nedaleko německých hranic. V údolí řeky Ohře mezi
Doupovskými a Krušnými horami žije necelých
16 tisíc obyvatel.
Historicky nejvýznamnější památkou města je čtyřkřídlý novogotický
zámek s vnitřním nádvořím, ve kterém je umístěna stálá expozice
českého, evropského a orientálního porcelánu. V roce 1794 vznikla
v Klášterci nad Ohří 2. nejstarší porcelánka v Čechách a výroba
porcelánu zde trvá dodnes.
Dalšími významnými památkami jsou barokní kostel Nejsvětější
Trojice s Thunskou hrobkou, hřbitovní kostel Panny Marie Utěšitelky, náměstí s klasicistními a empírovými domy, tzv. Lví fontánou od
Jana Brokoffa, sloupem Nejsvětější Trojice a novorenesanční radnicí
s osmibokou věží.

nad Ohří tradicí i lázeňství, a to po objevení léčivé minerální vody
Evženie v roce 1883. V současné době se město může pochlubit
nově zrekonstruovaným lázeňským areálem, ve kterém ochutnáte
tři minerální prameny – Evženii, Klášterecký pramen a Městský
pramen. Lázně zahájí svoji první sezonu 17. května 2008, kdy nám
místní ochotníci zahrají příběh o objevení pramene Evženie, zahraje
a zazpívá nám skupina Spirituál Kvintet a prameny „posvětí“ svými
houslemi virtuos Jaroslav Svěcený.
Vybrané kulturní akce:
1.–31. 3.
Karel Pobříslo, výstava
obrazů – Galerie Kryt
24. 3.
Velké pletení pomlázek se
zámeckou slavností – zámek
duben:
Jarní salon kláštereckých
výtvarníků – zámek
10. 4.–22. 6.
Drahé kameny krušných
hor, výstava – zámek
25. 4.
Dvořákovy Slovanské
tance pro klavír a čtyři
ruce – zámek
8. 5.
Zámecké slavnosti – zámek
17. 5.
Svěcení pramenů,
zahájení lázeňské sezony
– Lázně Evženie
23. 5.
Večer české a německé
barokní hudby
– koncert na zámku

Klášterec nad Ohří
Nám. Dr.E.Beneše 86
431 51 Klášterec nad Ohří.
Tel.: +420 474 376 431
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz
www.goklasterec.cz

11

KAM do regionu

Zámek v srdci Děčína
Děčínský zámek najdete v samém středu města
Děčín nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Patří
mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách, přičemž po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního
zámku.
V prostoru dnešního zámku existovalo dřevěné hradiště již v 10. století, které bylo o 250 let později přestavěno na královský hrad. Od
počátku 14. století sloužil objekt jako reprezentativní sídlo několika
šlechtickým rodům, z nichž nejvýrazněji jeho osud ovlivnili páni
z Vartenberka, z Bünau a hrabata rodu Thun-Hohenstein. V roce
1932 byla rodina Thunů nucena z ekonomických důvodů zámek
prodat československému státu a areál následně sloužil československé,
německé a sovětské vojenské posádce. Jejich pobyty budovu výrazně
poškodily, nicméně po odchodu sovětské armády v roce 1991 zámek
připadl městu, které zahájilo obnovu celého areálu.
V současnosti je opravena zhruba polovina zámeckého jádra. Východní
křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín, severní křídlo
využívá Státní okresní archiv.
V opravených prostorech se konají individuální a skupinové prohlídky,
svatební obřady, koncerty, výstavy, literární čtení, ochutnávky vín
a další kulturní akce. Zámecké nádvoří oživují v průběhu celého
roku nejrůznější festivaly či trhy. Nejvýznamnější z nich je Historický
trh májový, pořádaný každoročně v květnu. Celoročně funguje také
informační centrum, nabízející množství publikací o zámku a jeho
okolí. V květnu 2005 byla v západním křídle otevřena nová zámecká expozice, která zahrnuje nejatraktivnější prostory s nádherným
výhledem na město a řeku.
Dlouhá jízda
Přístupová cesta do děčínského zámku dlouhá 292 m, po obou stranách je lemována zdmi, které se směrem vzhůru snižují a opticky tak
komunikaci prodlužují.
Kaple sv. Jiří
Kaple byla zřízena na konci 18. století. Její prostor byl zrekonstruován
a v současnosti slouží k výstavním účelům.

Zámecká zbrojnice

Mimo hlavní prohlídku je možné zhlédnout expozici Oblastního
muzea, barokní obrazy, veduty Děčínska, zámecká zbrojnice obsahuje
také část zbraní a exponátů zachráněných před devastací, je zdobena
původními freskami a dřevěným stropem.
Zámecká konírna
Je patrně umělecky nejhodnotnější místností na zámku, nechal ji
zřídit Maxmilián Thun-Hohenstein, velký milovník koní. Stálo zde
23 koní a v čele se nacházela fontána ve tvaru koně.

Růžová zahrada
Je jednou z nejcennějších uměleckých památek ve městě. Je
umístěna na skalní terase nad
městem souběžně s Dlouhou
jízdou a svůj název získala poté, co zde bylo založeno rosarium.
Sala terrena
Najdete ji v horní části Růžové zahrady, zdi a strop jsou vyzdobeny
původními nástěnnými malbami z roku 1678 a jejich námětem je
příběh z řecké mytologie.
Gloriet
Vznosná dvoupatrová vyhlídková stavba, korunují ji sochy dvou
zápasníků a balustrádu zdobí pět ženských skulptur, ukrývá vstup
do kryté chodby přistavěné
k severní zdi Dlouhé jízdy
a spojující prostor zámku s kostelem Povýšení
sv. Kříže.
Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1253
405 01 Děčín
Tel.: +420 412 518 905
E-mail: info@zamekdecin.cz
www.zamekdecin.cz
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Takové věci
Ema Blažková se narodila v Praze
poslední den prázdnin roku 1924
v úřednické rodině. Jen stěží je
možné odhadnout, po kom zdědila výtvarné nadání. Přes všechny peripetie, které jí život připravil, dovedla vždy malováním rozdávat potěšení všem lidem, s nimiž se setkala, a to
i v těch nejvypjatějších momentech a situacích.
Za války, kdy studovala gymnázium v Roudnici nad Labem, se stala jednou z obětí
tažení proti českému studentstvu v období
heydrichiády. Jen necelý měsíc po atentátu
na říšského protektora, 20. června 1942,
obsadilo kladenské gestapo budovu roudnického gymnázia a zatklo 84 studenty. Jako
záminka jim posloužila údajná příprava
atentátu na učitele německé obecné školy
v Roudnici a konfidenta gestapa Alfréda
Bauera. Zatčení studenti, mezi nimi šestnáct
Fotografie: z rodinného alba
děvčat ze septimy A, kam patřila i Ema Blažautorky
ková, byli převezeni k výslechům do Malé
pevnosti v Terezíně. Dívky pracovaly při úklidu, mužská část zatčených
jezdila za prací mimo Malou pevnost. Z Terezína, kde dva věznění
studenti zahynuli, byla Ema propuštěna až 2. listopadu 1942.
Kresby z terezínského období zachycují každodenní život vězněných.
Na kouscích papíru dovedla Ema Blažková zachytit jednotlivé části
stále stejných dní, stejně jako popisným způsobem dokladovat jednotlivá zákoutí Malé pevnosti, zvláště pak ženského dvora. Výrazné,
na mladou dívku pozoruhodně vyzrálé jsou její portréty spoluvězňů;
zajímavý je skupinový portrét všech zatčených roudnických septimánek, který je historickým dokladem té doby. Již tehdy Ema Blažková
dokázala mnohoznačnost svého umění.
Po válce ukončila středoškolská studia na státním reálném gymnáziu v Roudnici nad Labem maturitou, studovala profesuru kreslení
na ČVUT v Praze, na Akademii výtvarných umění v Praze a na
UMPRUM. Od roku 1955 podnikla mnoho studijních cest do
zahraničí, mimo jiné i do Vietnamu, Bulharska nebo do Německa.
Vždy znovu a znovu se ale s potěšením vracela k oblíbeným motivům své milované rodné Prahy, Příbrami, známých míst českých hor
a podhůří. Samostatně vystavovala od roku 1948 nejen v tehdejším
Československu, ale i v Athenách, Mnichově, Leningradu, naposledy
ještě v roce 2002 v Litoměřicích. Věnovala se ilustrační tvorbě pro
děti, stejně jako výuce spolužáků svých dětí.

Věznění v Terezíně Emu Blažkovou umělecky i lidsky poznamenalo.
Bylo to trauma, kterého se až do smrti nezbavila. Už od dob studií
na uměleckých školách se projevovalo mimo jiné nepotlačitelným
odporem k totalitě – tentokrát k té nastupující, komunistické. Bylo
jenom otázkou času, kdy neustálé konflikty se socialistickou mašinérií přerostou v otevřenou srážku. Na začátku

Autoportrét

sedmdesátých let, v době stranických čistek a tvrdé normalizace,
byla Ema Blažková na základě vykonstruovaného obvinění zatčena.
Z ruzyňské vazby byla posléze přemístěna do psychiatrické léčebny
v Bohnicích, kde u ní naplno propukla vážná duševní choroba.
Zatímco dosavadní pohnuté životní peripetie měly paradoxně na její
tvorbu pozitivní vliv, tentokrát tomu bylo naopak. Ema Blažková,
matka tří dětí, zemřela v den svých sedmdesátých devátých narozenin,
dne 31. srpna 2003 v Praze.
Text: PhDr. Jan Štíbr, ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
redakčně kráceno

Výstava obrazů Emy Blažkové
probíhá do 30. května ve foyeru
kina Malé pevnosti.

Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz
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KLUB ZDRAVÍ OZP
Výhody poskytované účastníkům Klubu zdraví OZP (KZOZP)

• karta slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP),
• příspěvek na úhradu ročního členského příspěvku v partnerské sportovní organizaci,
• příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení, spojené s aktivním sportováním
– v případě KČT je příspěvek na ubytování nahrazen
příspěvkem 200 Kč k úhradě sady 20 kuponů, na které
bude poskytována sleva ve vybraných zařízeních
cestovního ruchu (hotely, penziony, koupaliště,
hrady, divadla a další atrakce),
• příspěvek na úhradu startovného při aktivní
účasti na sportovních nebo turistických akcích
partnerských sportovních organizací,
zařazených do programu Sportujte s OZP,
• zdravotní program – očkování proti
klíšťové encefalitidě,
• zdravotní program – sportovní prohlídky,
• příspěvek na sportovní připojištění
léčebných výloh v celém světě
u Vitalitas pojišťovny, a.s.,
• slevy u cestovní kanceláře
KOVOTOUR PLUS s.r.o.,
• slevy při nákupu volně prodejných
zdravotních přípravků
u internetového obchodu
Pears Health Cyber, s.r.o.

Účastníky KZOZP se mohou
stát všichni registrovaní členové
partnerských sportovních organizací
- pojištěnci OZP, od pěti let věku,
prostřednictvím odborů, oddílů,
sportovních klubů nebo sdružení,
ve kterých jsou registrováni.

Bližší informace k programům
Sportujte s OZP a Klub zdraví OZP
jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím:
– internetových stránek OZP: www.ozp.cz,
– časopisu OZP: BONUS info,
– kontaktních míst OZP:
• Ředitelství OZP - Praha: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4,
infolinka: 261 105 555, modrá linka: 810 800 033,
fax: 261 105 300, internet: http://www.ozp.cz,
elektronická podatelna: http://portal.ozp.cz, ozp@ozp.cz.
• Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR.
Změna podmínek vyhrazena.
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Šlapací kolo přežilo století
Kdo by byl tušil, že kolo se stane tolik oblíbeným. V sedmdesátých i počátkem osmdesátých let člověk zahlédl
cyklistu jen „sem tam“, a aby na dlouhé trasy vyrazily
celé rodiny, to bylo jako hledat jehlu v kupce sena. Fenoménem byl automobil. Ne, že by jím nebyl dodnes, ale
lidé přesto stále více utíkají z přeplněných silnic a tíhnou
k přírodě.
Mít vítr ve vlasech, poslouchat
švitoření ptáčků, projíždět svěží
přírodou a nespěchat.
Ano, nespěchat, zastavit se, vydýchat, posadit se do trávy, potlachat
s jiným cyklistou – kdo by odolal.
Navíc už kola dávno nejsou těmi
těžkými „železnými“ bicykly, protože výrobci se předhánějí, které
kolo bude lehčí, komfortnější,
lépe zpřevodované a spolehlivější.
Jsou to stroje přizpůsobené jízdě
v terénu a vybavené příslušenstvím, které nám umožní převést
třeba stan a fůru oblečení.

NUDÍTE SE O VÍKENDU? VYJEĎTE SI S RODINOU!
Více informací na: www.kudyznudy.cz

da Octavia Combi nazvali MOBILE SERVICE POINT a předpokládají, že se nezastaví. Vždyť bude sloužit pro laickou první pomoc
a také pro náročnější opravy kol v terénu.“

S píchlou pneumatikou si mnozí poradí, ale horší je, že i sebespolehlivější stroj dokáže překvapit v tu nejméně vhodnou dobu. Jsou
mezi námi i tací, kterým nebyla dána zručnost do vínku, a vždycky
je lepší na provizorně opraveném kole do opravny dojet, než ho tam
donést na zádech.
„Cykloturisté už mají řešení. Vše začalo,“ říká Petr Kratochvíl, ředitel regionálního odboru CzechTourism, „v Podyjí a na přilehlých
cyklotrasách. Aktivní tam jsou v Cyklo Klubu Kučera, kteří přišli
s nápadem zřídit ve svém regionu takzvaná Místa technické a první pomoci. To je ale pouze první krok. Cyklistům se musí dostat
pomoci v reálném čase a na daném místě, kdekoliv v ČR. Proto
CzechTourism spolu s regionálními partnery připravuje síť tzv. inteligentních telefonických středisek (call center). Půjde o komplexní
službu,“ zdůrazňuje Petr Kratochvíl, „dokonce s automobilem první
pomoci, tak jak ho v únoru na 32. mezinárodním veletrhu SPORT
PRAGUE 2008 předvedli zástupci Cyklo Klubu Znojmo. Vůz Ško-

Motoristé hubují na kolaře, kteří se před jejich vozy „motají“, a cyklisté hubují na motoristy, že jsou bezohlední. Ale ať je tomu jakkoliv,
cyklisté si musí uvědomit, že nejsou chráněni ničím jiným, než svou
vlastní opatrností a ukázněností. Musí si také uvědomit, že kolo může
být nebezpečné pro jejich zdraví i pro zdraví ostatních, a že za každou chybu se platí. Potom ale pozdě bycha honit. „Proto, když nemá
cyklista sjednáno pojištění domácnosti spolu s připojištěním odpovědnosti za škody z běžného občanského života, tak vzniklou škodu
zaplatí ze svého. A může jít o statisíce, třeba když zaviní dopravní
nehodu,“ říká ze zkušenosti ředitel Wüstenrot pojišťovny Patrik Balla.
„Peníze jsou jedna věc, ale narušené zdraví je záležitost druhá. Proto
opatrnosti není nikdy dost a úrazové pojištění se vždy hodí,“ konstatuje Jaroslav Besperát, vrchní ředitel České podnikatelské pojišťovny.
Kolo totiž může natropit hodně škod nejenom ostatním ale i cyklistovi. Zdaleka není pomalé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Proto,
podle Besperátových slov, je lépe si k pojištění domácnosti připlatit
těch několik stovek ročně za odpovědnostní pojištění a při cestách do
ciziny nezapomínat na pojištění léčebných nákladů včetně pojištění
odpovědnosti. Není totiž výjimkou, že pojišťovny platí za škody na
zdraví a majetku vzniklé v zahraničí i miliony.
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Liberec – velikonoční

Přijměte prosím pozvání na velikonoční trh v Liberci, který
se koná od 17. do 22. března. Součástí jsou prodejní stánky s bohatou nabídkou velikonočních vajíček, pomlázek,
kuřátek a králíčků, samozřejmostí je i doprovodný program
přímo na tržišti formou vystoupení dětských sborů. A až vás
omrzí velikonoční nakupování, můžete přijít na jiné myšlenky třeba v zoologické zahradě mezi bílými tygry, nebo s dětmi v iQ
Parku Centra Babylon.

Městské informační centrum
Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
Tel.: +420 485 101 709
www.infolbc.cz

Dokument4

8.1.2008 14:48

Stránka 1

Vynášení Morany
Ačkoliv nás letošní zima opět přesvědčila o tom, že jí síly
ubývají a do budoucna už s ní ani nemusíme počítat, je
přece jenom záhodno se s ní nějak důstojně rozloučit.
Dnes velmi populární je „procedura“ pálení čarodějnic,
nicméně existují i další způsoby, jak říct zimě sbohem
a jaru vítej.
Morana, Mora, Morena
nebo Mařena je pohanská
bohyně smrti, velmi známá
i v dnešním folkloru. Uctívali
ji staří Slované a Baltové. Je
zosobněna zimou, na jaře
končí její vláda, a proto se
topí nebo bije. Není možné ji však považovat čistě
za bohyni smrti nebo za
nějakou ohyzdnou stařenu,
neboť je prý velmi krásná.
Tradičním rituálem praktikovaným i dnes je vynášení Morany a její upálení
nebo utopení. Nejčastěji se
Morana hází z mostu nebo
ze skály. Je velmi zajímavé, že
Kresba: Marta Krátká
přes tisícileté potírání pohanských rituálů se dodnes zachoval jeden z nich ve velmi živém zvyku
vynášení Morany.
-pš-

INFOTOUR
A CYKLOTURISTIKA
IX. roãník veletrhu cestovního ruchu
14.–15. 3. 2008
Univerzita Hradec Králové, Objekt spoleãné v˘uky,
Hradecká 1221, Hradec Králové

www.infotourhk.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kraje, mûsta a regiony âR a SR
Cestovní kanceláﬁe a agentury
Destinaãní spoleãnosti
Mûstská Informaãní centra
Ostatní subjekty podnikající v âeské republice
Odborn˘ program
Bohat˘ doprovodn˘ program pro veﬁejnost
Besedy a pﬁedná‰ky cestovatelÛ

RNDr. Franti‰ek Skopec, CSc. – NUCLEUS HK, Divi‰ova 882, Hradec Králové 500 03
Kontakt: Martin VoÏenílek, e-mail: vozenilek@nucleus.cz, tel.: +420 732 516 646

KAM dopravou
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Za kulturou do Českých Budějovic
Každoročně se královské město České
Budějovice stává živým centrem kultury.
Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy
jako jeviště slouží historické centrum města, jeho náměstí, ulice, parky i vodní plochy, laká k prožití jedinečných
zážitků.
Orbis Pictus 16. 6.–14. 9.
Interaktivní výstava aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie.
Svatojánská slavnost 23. 6.
Slavnost ohňů – bubny, masky, loutky, hudba a divadlo na vodní hladině.
Festival pouličních umění sv. P.R.D. 24.–25. 6.
Happening, divadla, performance, výtvarná galerie a dílny na ulici
a v centru města.
Příjemné setkání 24.–26. 6.
Divadelní festival ve stanech a šapitech – workshopy, hudba, tanec.
Múzy na vodě 29. 6. – 3. 7.
Pětidenní hudební festival na vodní hladině (balet, P. Šporcl, koncerty).

SummerTime 9. 7.–27. 8.
Letní hudební a pohádkový festival na radničním nádvoří.
Bohemia Jazz Fest 19. 7.
Turné jazzových koncertů po ČR. V Budějovicích již třetí přehlídka
mistrů jazzu.
Dřevosochařské symposium 21.–27. 7.
Zrození dřevěných skulptur v přírodní scenérii na Sokolském ostrově.
Lugnasad 1.–3. 8.
Třetí ročník keltského festivalu s mezinárodní účastí.
Wave 8.–10. 8.
Mezinárodní vodácký festival, atraktivní podívaná, soutěže, zábava,
koncerty.
XIX. Hudební festival Emy Destinnové 22. 8.–13. 9.
Dvanáct koncertů mistrů klasické hudby, které vrcholí závěrečným
galakoncertem.
Vodní hry 6. 9.
Recesní soutěž družstev dospělých v netradičních disciplinách, koncert
a ohňostroj.
Turistické informační centrum
Národní zahájení EHD
Dny evropského dědictví
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 2
12.–14. 9.
370 92 České Budějovice
Akce, která otevírá výjimeč- Tel./Fax: +420 386 801 413-4
né památky, budovy i prostory
E-mail: infocb@c-budejovice.cz
města.
www.c-budejovice.cz

Jak přišly Budějovice ke svému jménu
Podle starobylé pověsti projížděl kdysi král Přemysl II.
Otakar pustou jihočeskou krajinou a poblíž soutoku Vltavy
s Malší ho dostihl posel se zprávou o narození vytouženého
potomka, dědice trůnu. Panovník prý radostně zvolal „Bude
jich více!“ a na paměť šťastné události dal na onom místě
založit město, jehož název připomínal králův výkřik. Jindy
se zase říkávalo, že stejné zvolání patřilo pěti loupežníkům,
kteří byli kdysi pochytáni a v Českých Budějovicích pro
výstrahu popraveni. Skutečnost ale bývá
od pověstí odlišná.
Vesnici, která nedaleko soutoku stála ještě před
vznikem královského města, založil někdy na počátku 13. století šlechtic Budivoj, příslušník rodu
pánů ze Železnice. Osada dostala podle tehdejšího
zvyku název Budivojovice, neboť jejími obyvateli
byli Budivojovici, poddaní pana Budivoje. Protože
však opakované hlásky poněkud ztěžovaly výslovnost, zkrátil se název na Budějovice. Vůbec poprvé
se jméno místa objevuje roku 1251 v latinském
tvaru „Budoywicz“, ale ještě na začátku 14. století
najdeme v písemných pramenech starší a delší tvar

18

„Budiuiowice“. Název dřívější osady převzalo i nové město. Jeho dalším zkrácením a zkomolením vzniklo německé označení Budwoyz, které se vyskytuje
poprvé v roce 1265 a které později změnilo svou pravopisnou podobu na
Budweis. Latina vytvořila vlastní podobu jména – Budvicium.
Někdy v 15. století, po husitských válkách, se stále častěji začal užívat
rozšířený název České Budějovice, nikoli však z důvodů národnostních,
nýbrž kvůli rozlišení od Budějovic Moravských.
Ukázka z knihy Danil Kovář – Budějovický poutník aneb Českými Budějovicemi ze všech
stran vydané nakladatelstvím Baset.

KAM píše recenze

Víkendy pro ženskou krásu
Chcete si skvěle odpočinout a stát
se nejkrásnějšími a nejspokojenějšími? Svěřte se do rukou individuální
péče vizážistky, stylistky, kosmetičky, nehtové designérky,
pedikérky, maséra, kadeřníka a vlasového stylisty. Nechte
se hýčkat.

Balíček obsahuje:

- péči každého z odborníků cca 45–55 min.
- využití hotelového bazénu s protiproudem, vodopádem, sauny
a vířivky (1 hod.)
- ubytování (1 nocleh) se snídaní (švédské stoly), místní poplatek;
uvítací přípitek, bohatá tombola, parkování před hotelem, Wi-Fi
připojení v hotelu
- večerní program včetně krátkých přednášek a diskusí na
téma proč je důležité a dobré
dobře vypadat, zdravá výživa,
tipy pro zdravý způsob života,
atd.
- hotel nabízí pokoje s koupelnou/WC, televizí, telefonem;

Jestlipak víte, co obsahuje „Dárkový poukaz“? Pokud ano, napište nám do 17. 3.
2008 na adresu redakce nebo mailem na kam@baset.cz. Třem z vás, které
správně odpovíte, věnovala společnost SBT Travel 1 poukázku na Víkend pro
ženy (termín dle výběru) a 2 poukázky na slevu 200 a 300 Kč na nákup zážitků
vybraných na www.NejhezciDarek.cz.

restauraci, bar, učebny a cvičebny, bowling, vinotéku, bazén, vířivku,
saunu.

Místo konání:

Hotel MAS, Sezimovo Ústí u Tábora, dobře dostupný autem, vlakem
i autobusem.
Koná se vždy ve vypsaných termínech. Na počasí je zcela nezávislé.
Objednat alespoň 1 měsíc předem.

Doba trvání: 2 dny (1 nocleh v základní ceně)
Program:
sobota od 9.00
a trvá celý den
neděle do 16.00 hod.

SBTravel s.r.o – NEJHEZČÍ DÁREK
Lannova 55/31
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 380 427 421
Fax: +420 380 427 422
Mobil: +420 775 110 424
E-mail: akloboucnikova@sbtravel.cz
www.nejhezcidarek.cz
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Kláštery na Plzeňsku
Dva nejvýznamnější kláštery Plzeňska jsou vynikajícím
dokladem umění jednoho z nejoriginálnějších architektů
epochy baroka – Jana Blažeje Santiniho.

Klášter Kladruby (Foto V. Dudák).

Klášter Kladruby (Foto V. Dudák).

Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen knížetem Vladislavem I. již roku 1115. V roce 1421 byl dobyt husity a po následující
staletí skomíral. Jeho zlatá éra nastala za opata Maura Finzgutha
v letech 1712–1728. Tehdy byl podle návrhu Jana Blažeje Santiniho
přestavěn původně románský klášterní chrám v duchu barokní gotiky.
Stavební úprava přinesla nejen nový presbytář na půdorysu trojlistu,
ale i rozměrnou kopuli s lucernou zakončenou pozlacenou knížecí
korunou. V interiéru kostela se dochovala mimořádně hodnotná
výzdoba.
Za opata Maura Finzgutha byla také zahájena stavba nového konventu,
který byl zčásti dokončen za jeho nástupce opata Siebra v roce 1739,
ale zcela dostavěn až v 70. letech 18. století za účasti Kiliána Ingnáce
Dientzenhofera a dalších.
V listopadu 1785 byl klášter nařízením císaře Josefa II. zrušen.
Majetek benediktinského kláštera v Kladrubech, odhadnutý na více
než 300 000 zlatých, přešel na Náboženský fond. Klášter poté sloužil
jako kasárna, byla zde i vojenská nemocnice a invalidovna. Čtyři

Klášter Kladruby (Foto V. Dudák).
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Klášter Plasy (Foto V. Dudák).

Klášter Plasy (Foto V. Dudák).

desetiletí po zániku kláštera bývalé benediktinské panství odkoupil
kníže Alfred I. Windischgrätz. V letech 1863–1864 byl novými
majiteli přestavěn tzv. nový konvent na pivovar. Stará prelatura byla
rodinou Windischgrätzů adaptována na zámek. V majetku potomků
knížete Alfreda I. Windischgrätze byl klášter až do roku 1945, kdy
jim byl nařízením poválečné československé vlády zabaven. Dnes
je klášter vlastnictvím České republiky, jeho správou je pověřen
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Je
zpřístupněn veřejnosti.

Cisterciácký klášter v Plasech byl založen ve 40. letech 12. sto-

letí z iniciativy knížete Vladislava II. V průběhu husitských válek byl
poničen a poté skomíral.
Ve 2. polovině 17. století a v průběhu prvních dvou třetin 18. století
však nastalo období prosperity. Byl zbarokizován klášterní kostel

Klášter Plasy (Foto V. Dudák).

Nanebevzetí Panny Marie a za opata Ondřeje Trojera byla postavena
podle projektu J. B. Matheye pozoruhodná sýpka, která obestavěla
cennou královskou kapli z poslední třetiny 13. století. Poté byla
podle návrhu J. B. Matheye vystavěna dvoupatrová nová prelatura.
Souběžně s ní byla zahájena výstavba monumentálního konventu,
dodnes významné krajinné dominanty a památky nadregionálního
významu. Projektu se úspěšně zhostili významní architekti té doby
– Jan Blažej Santini a později i Kilián Ignác Dientzenhofer. Opat Evžen
Tyttl měl při jejich výběru šťastnou ruku, neboť vznikla stavba, jež
dodnes udivuje svojí rozlohou, propracovaností a užitým uměleckým
řemeslem. Pro velmi nevhodné geologické podmínky, které zde panovaly, museli stavitelé do bažinaté země založit dubové rošty nesoucí
dodnes zdivo budovy konventu. Zároveň byl zřízen systém kanálů,
přivádějících k dubové podzemní konstrukci vodu zabraňující jejímu
zničení. V budově se nacházejí nejen pozoruhodné ambity a rozměrná
schodiště, ale také dvě kaple – sv. Benedikta a sv. Bernarda.
Roku 1785 byl klášter nařízením císaře Josefa II. uzavřen. Po roce
1826 plaské panství zakoupil kancléř kníže Klemens Václav Lothar
Metternich. Klášterní konvent sloužil k bydlení, v kostele sv. Václava
byla vybudována metternichovská hrobka. Nyní je objekt v majetku
ČR, správou je pověřen Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Plzni. Je zpřístupněn veřejnosti a postupně opravován.
Text je zkrácenou ukázkou kapitoly Kláštery z vlastivědné encyklopedie Plzeňsko – příroda, historie, život, kterou připravuje k vydání
na červen letošního roku nakladatelství Baset.

Klášter Plasy (Foto V. Dudák).
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Něco se nám vytratilo
Poutě, posvícení, hode, krmáše nebo jarmarky, to jsou nám
dobře známé akce. Ale protože se dnes jaksi spojily v jednu
a tutéž akci, řekněme si pár drobných rozdílů.

Poutě na svatá místa

Možná vás překvapí, že putování na posvátná místa je společné
všem světovým náboženstvím. Ale především v římskokatolickém
má zásadní význam.
Aby ne, když ho provází od jeho počátků
do dnešních dní, přestože bible k putování
přímo nevybízí. A tak
Homo viator (člověk
putující) musel navštívit Jeruzalém ve
Svaté zemi, později
pak věčné město Řím.
Bylo jen otázkou času,
kdy vzniknou i další
poutní místa, včetně
těch regionálních.
Ale už generace druhé
poloviny 20. století si
při slově pouť vybaví
především kolotoče,
houpačky, střelnice
a provizorní stánky
Kresba: Marta Krátká

Probouzení Kutné Hory

Královské horní město, tak jak ho neznáte aneb třetí
ročník slavnostního zahájení turistické sezony na Horách
Kutných. 5. dubna v 17 hodin na nádvoří Vlašského dvora
v případě nepříznivého počasí v audienční síni Vlašského dvora

Vlašský dvůr
Havlíčkovo náměstí 552
284 24 Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 873
E-mail: vlasskydvur@kh.cz
www.guide.kh.cz
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s perníkem, balónky na gumě, tureckým medem, kapslovkami a štěstíčky v obálkách za 5 Kč. Dnešní generace znají poutě už jen jako
hlučnou, bezduchou, komerční akci plnou nekvalitního zboží.

Posvícení, hode, krmáše...

Věděli jste, že se o posvíceních shazoval kozel z věže nebo umlátil
kačer cepy? Tyto ohavnosti ale byly v době, kdy ještě nebyli ochránci
zvířat. Mnozí dnes spojují pouť s posvícením, ale poutě jsou aktem
vysloveně duchovním, kdežto posvícení světským. Jejich tradice
sahá hodně do minulosti a už císař Josef II. se v roce 1786 pokusil
omezit tyto okázalé slavnosti tím, že jim přidělil pevný termín, tedy
třetí neděli říjnovou po sv. Havlu. Od té doby se sice slavila císařská
(havelská) posvícení, hody, na Lašsku krmáše, ale jako správní furianti
jsme si ještě slavili také ty své, až jsme nakonec ty císařské opustili
úplně a vrátili se ke svým. Konaly se od poloviny srpna do konce
listopadu a byly oslavou ukončení hlavních polních prací. Týkaly se
celé vesnice a trvaly i týden. Byla při nich volena chasa, která pak
organizovala všechno dění. Dnes se v mnoha vesnicích sice drží, ale
jedná se spíše o rodinnou sešlost s nádechem šílených příprav, vůně
pečené husy a koláčků.

Výroční trhy

Označení pochází z německé složeniny Jahrmarkt (Jahr – rok, Markt
– trh). Jednalo se o právo udílené městům k pořádání výročních trhů,
především za účelem posílení městské pokladny. Město, které mělo
jeden trh za rok, bylo významné, ale známe případy, kdy měla města
čtyři i více výročních trhů. Dnes, když slyším slovo jarmak, prchám.
Tedy pokud není doplněno přívlastkem jako historický, tradiční,
staročeský, hrnčířský nebo lidových řemesel. V opačném případě se
jedná o obyčejný bazar.
Josef Grof
Melodie z nejslavnějších muzikálů

Účinkují:
Oldřich Kříž – sólista Státní opery Praha a Národního divadla
Jan Kříž – soutěžící třetí řady Superstar
Slavnostní fanfáry v podání Kutnohorských trubačů zahájí netradiční prohlídku
města:
- Vlašský dvůr
scénka podepsání dekretu kutnohorského v audienční síni
- Kostel sv. Jakuba
pověst o meluzíně
- Kostel sv. Jana Nepomuckého
barokní melodie v podání Prestige duo
- Komenského náměstí
setkání s panem Mikulášem Dačickým u jeho rodného domu
- Ruthardská ulička
pověst o Rozině Ruthardové
- Nádvoří Hrádku
legenda o hádání Prahy s Kutnou Horou
- Chrám sv. Barbory
uvítání páterem Janem Uhlířem,
prohlídka chrámu
- Kaple Božího těla
koncert Light Soul Peace
s malou ohňovou show
- Vyhlídka na kapli Božího těla
báseň Josefa Floriana, slavnostní
famfáry na ukončení prohlídky města
Informační centrum
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
Tel./Fax: +420 327 512 378
E-mail: infocentrum@kh.cz
www.guide.kh.cz
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Králickem křížem krážem

Králický Sněžník je třetí nejvyšší pohoří v České republice.
Na jeho úpatí pramení tři řeky, jejichž vody odtékají do tří
moří. Název hory je odvozen od dlouhého zimního období, kde sněhová pokrývka vydrží až 8 měsíců v roce. Na
vrcholu najdete tzv. trojmezní kámen Českého království,
Moravského markrabství a Kladského hrabství. Ikonou
vrchoviště je soška slůněte stojící na zděném pilíři nedaleko základů zbořené chaty. V roce 1990 zde byla vyhlášena
národní přírodní rezervace.

K-S 14 „U Cihelny“ – dominantou pěchotního srubu jsou dvě

Po úbočích Králického Sněžníku

Není tu ale jenom sníh, je tu také sluníčko, které láká k procházkám
do přírody. Jako tip na výlet máme pro příznivce pěší turistiky naučnou stezku Králický Sněžník. Stezka začíná na parkovišti v severní
části obce Dolní Morava v nadmořské výšce 695 m a vede po žluté
údolím řeky Moravy až k jejímu prameni pod vrcholem Králického
Sněžníku (9 km). Pokračuje po červené k rozcestí nad Adéliným
pramenem, odkud vede opět po žluté a končí v nadmořské výšce
899 m u chaty Návrší (5 km). Na čtrnáctikilometrové trase narazíte
na 15 zastavení a překonáte převýšení 685 m. Trasu je možné projít
i v opačném směru. Znakem naučné stezky je neoficiální symbol
Králického Sněžníku – silueta slůněte.

Doporučené hraniční přechody

Horní Morava – Jodlów (turistický); Lichkov – Miedzylesie (železniční); Vrchol Králického Sněžníku – Snieznik (turistický); Vlakové
zastávky Bílá Voda, Červená Voda, Červený Potok, Dolní Lipka,
Dolní Orlice, Králíky, Lichkov, Mladkov, Mlýnický Dvůr, Moravský
Karlov a Prostřední Lipka.

Trocha adrenalinu neuškodí

Pokud si sem naplánujete výlet a vaši potomci se budou dožadovat
více adrenalinu, potom jim dopřejte Větrný vrch. Najdou tam kvalitní
venkovní umělou lezeckou stěnu, ale také sportovní halu s tělocvičnou,
půjčovnou sportovních potřeb a vybavení, dětské hřiště, petanque,
boccia hřiště, stolní tenis, krosovou dráhu na svahu nebo venkovní
sportovní hřiště.

bojové kasematy a místnost pro minometnou podporu boje. V okolí
objektu je postupně obnovován překážkový systém (Prostřední Lipka). V objektu se nachází Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 se
stálou expozicí.
K-S 12b „Utržený“ – třípatrová dělostřelecká pozorovatelna patří
k nejzachovalejším objektům u nás. Je tu také k vidění poslední
pancéřový zvon na Králicku (Králíky).
K-S 8 „U Nádraží“ – hlavním úkolem tohoto těžkého pevnostního
objektu bylo vést palbu z pancéřové kopule do předpolí dělostřelecké
tvrze Hůrka (Králíky).
K-S 5 „U Potoka“ – pěchotní srub je zrekonstruován do stavu
z roku 1938. (Králíky).
Lichkov – vojenské muzeum se nachází ve dvou samostatných pěchotních srubech K-S 32 „Na Růžku“ a K-S 31 „U Besídky“ (Lichkov).
Vojenské muzeum Králíky – situováno doprostřed vybudovaného
pásma opevnění z let 1935–1938 (Králíky).
Dělostřelecká tvrz Bouda – zpřístupněný podzemní objekt v oblasti Suchého vrchu (parkoviště u chaty na Suchém vrchu), jedna
z 5 stavebně dokončených tvrzí u nás.
Informační centrum
Králíky
Velké nám. 365, 561 69 Králíky
Tel.: +420 465 631 117
E-mail: info@muzeumkraliky.cz
www.muzeumkraliky.cz
Destinační společnost
Východní Čechy
www.vychodnicechy.info

Informační středisko
Lichkov
561 68 Lichkov 203
Tel.: +420 465 635 531
E-mail: info@lichkov.cz
www.lichkov.cz
RIC Evropský dům
Dlouhá 353, 561 69 Králíky
p. Dušan Krabec
Tel.: +420 465 323 150
Mobil: +420 604 551 454
E-mail: evropskydum@email.cz
www.orlicko.cz

Stezkou k vojenským opevněním

Milovníky našich předválečných opevnění jistě nadchne naučná
stezka československého opevnění Dolní Morava. Stezka seznamuje
s jednotlivými částmi opevnění budovaného před druhou světovou
válkou v obci Dolní Morava.
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Hotel Guide 2008
pro Českou republiku
Hledáte nejvhodnější ubytování pro své služební či soukromé cesty?
Hotel Guide 2008 vám je pomůže najít. Vyhledávat můžete v knize
i v elektronické verzi katalogu, obsahující přes 7 000 zařízení včetně
přímých kontaktů.
Záznamy v knize jsou členěny podle jednotlivých krajů do kapitol
Hotel Guide (ubytování, kempy, restaurace), Congress Guide (kongresová zařízení), Spa Guide (lázně), Golf Guide (golfová hřiště)
a Tourist Guide s výběrem těch nejzajímavějších turistických míst
a zajímavostí v ČR. Na CD jsou jednotlivé záznamy členěny do
kategorií – ubytovací a kongresová
zařízení, lázně, kempy, restaurace
a golf. Vyhledávat mezi nimi můžete
pomocí fulltextového pole, formuláře rozšířeného vyhledávání nebo
pomocí mapy.
Elektronickou podobu katalogu
můžete najít na webových stránkách
www.travelguide.cz, kde jsou vám
navíc k dispozici interaktivní mapy,
router, virtuální prohlídky, rozšířené
vyhledávání a další funkcionality.

Hotel Guide 2008
pro Slovensko

Slovenský HOTEL GUIDE obsahuje přes 2 600 záznamů o hotelech,
penzionech, motelech, chatách, rekreačních zařízeních a kempinzích
na Slovensku. Kniha přináší podrobné informace o vybavenosti, poskytovaných službách,
cenách a kapacitě jednotlivých
zařízení. Publikace kromě
kapitoly HOTEL GUIDE
obsahuje i části KEMPINGY a RESTAURACE .
Samostatnou kapitolu tvoří:
CONGRESS GUIDE ,
SPA GUIDE a TOURIST
GUIDE.
Pokud se chystáte vyrazit na
Slovensko, ať už na dovolenou, nebo pracovně, bez
Hotel Guide 2008 budete
ztraceni.

www.travelguide.sk
www.travelguide.cz

Víte, kolikátý český ročník Hotel Guide vyšel v roce 2008? Pokud ano, posílejte
své odpovědi do 17. 3. na adresu redakce nebo na mailem na kam@baset.cz.
Tři správné odpovědi odměníme knihou Hotel Guide 2008.

Židovské památky na Vysočině
Od středověku ovlivňovalo
historii řady českých a moravských měst židovské obyvatelstvo. Vydejme se na výlet po
židovských památkách Vysočiny. Vydejme se do míst, kde
se židovské domy vyhnuly
necitlivým stavebním zásahům
poválečných desetiletí a kde
synagogy nebyly přestavěny
k nepoznání.
Při jejich rekonstrukcích byly obnoveny klenby a štukatérská výzdoba,
zachráněny byly fragmenty nástěnných maleb. Historie místních židovských komunit je v nich prezentována
prostřednictvím fotografií, dobového
mobiliáře a předmětů pro denní potřebu i náboženské obřady.
Unikátně zachovaná židovská čtvrť
se nachází v Třebíči, můžete se zastavit v některé ze stylových restaurací,
navštívit Zadní synagogu s rozsáhlou
expozicí o historii židovské čtvrti nebo
se vydat procházkou na rozlehlý židovský hřbitov. V synagoze v Polné je
umístěno Regionální židovské muzeum, cenným exponátem je chrámová
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Víte, na kolik samosprávných krajů, podle kterých je Hotel Guide řazen, se
dělí Slovensko? Pokud ano, posílejte své odpovědi do 17. 3. na adresu redakce
nebo na mailem na kam@baset.cz. Tři správné odpovědi odměníme knihou
Hotel Guide 2008.
Ve kterém roce byla Třebíč připsána na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO? Své odpovědi zasílejte na mail kam@baset.cz nebo na adresu redakce,
a to nejpozději do 17. března. Tři správné odpovědi po zásluze odměníme.

opona zdobená modlitebními nápisy. Empírová synagoga v Třešti se
jako jediná synagoga u nás vyznačuje loubím na
průčelí, jedna z expozic je věnována Franzi Kafkovi. Domy v židovské čtvrti ve Velkém Meziříčí
zaujmou působivými architektonickými detaily,
synagoga je památkově obnovena pro výstavní
účely. Talmudská škola v Golčově Jeníkově byla
poslední svého druhu v Čechách. Ve zdejší synagoze je umístěn depozitář Židovského muzea
Praha, který je však veřejnosti nepřístupný. Pro
výstavy a koncerty slouží rekonstruovaná synagoga
v Ledči nad Sázavou. Židovský hřbitov, založený
roku 1601, patří mezi nejstarší v Čechách. Synagoga v Humpolci je spolu s židovským hřbitovem
součástí naučné stezky.
Podrobný popis zachovaných památek židovského
osídlení na Vysočině je obsahem stejnojmenné
brožury. V elektronické podobě je k dispozici na
www.region-vysocina.cz a její tištěnou podobu
můžete vyhrát v naší soutěži.
Vysočina Tourism
Žižkova 16, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 564 602 555
E-mail: turista@region-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz
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Moravský kras a okolí
Zahájení turistické sezony  
Jaro se pomalu blíží a s ním i námi netrpělivě očekávaná
turistická sezona. Přijměte proto naše pozvání do kraje
jeskyní a krápníků – do Moravského krasu, kde se jako
každý rok uskuteční zahájení turistické sezony. A věřte, že
to bude stát za to!
Vše proběhne v areálu černohorského pivovaru, a to v neděli 6. dubna. Jak se stalo dobrým zvykem, zahájení budou předcházet turistické pochody se startem v Blansku, Boskovicích a nově i v Tišnově,
které zavedou kroky a kola účastníků do Černé Hory, aby se zde ve
14 hodin mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit oficiálního slavnostního zahájení sezony a doprovodného kulturního programu, v němž
nebude nouze o dobré jídlo, pití, muziku.
A co by to bylo za zahájení turistické sezony na Blanensku a Boskovicku bez pokusu o nový zápis do české knihy rekordů! Tentokrát
půjde o vytvoření zbrusu nového rekordu v kategorii: Nejvíce lidí
na jednom místě, kteří mají pod čepicí.

!

Takže si vy všichni, kteří máte
pod čepicí, udělejte v kalendáři
u neděle 6. dubna velký červený
vykřičník. Tento den bude patřit
v Černé Hoře především vám!
Moravský kras
www.blansko.cz
www.boskovice.cz
www.pivovarch.cz

Holešov – historické centrum pomezí Hané a Valašska
Významná lokalita s dochovanými židovskými
památkami přesahujícími význam České republiky je moravský Holešov. Leží na úpatí Hostýnských vrchů na pomezí Hané a Valašska.

Milovníci historie, turistiky i cykloturistiky se setkají s dalšími významnými památkami (kostel N. P. Marie s Černou kaplí, raně barokní
zámek s ojedinělou zahradou a oborou) nebo nedaleko Holešova
mohou navštívit skanzen lidové architektury v Rymicích.

Dochovaná a přístupná je renesanční Šachova synagoga s barokní
výzdobou a muzeem – patří k evropským unikátům. Podobnou
raritou je židovský hřbitov s asi 1 500 náhrobky. Vznikal od roku
1606 a sloužil k pohřbívání obyvatel holešovského rabinátu. Nejstarší
náhrobek pochází z roku 1647. Jména nacisty umučených Židů jsou
zaznamenána v hřbitovní obřadní síni z r. 1903. Nejvýznamnějším
náhrobkem je tumba učence světového významu Sabbatai Ha-Kohena,
zvaného Šach. Nadšenci ze společnosti Olam Judaica společně s městem Holešov připomínají kulturu židovského národa každoročním
srpnovým festivalem „Týden židovské kultury“.

Městské informační
centrum
nám. Dr. E. Beneše 17
769 01 Holešov
Tel.: +420 573 395 344
www.holesov.cz
www.holesov.info
www.olam.cz
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Židé ve 20. století

Rabín Marc Tanenbaum byl jedním z prvních židovských představitelů, kteří se účastnili dialogu s katolickými badateli při společném hledání cest ke zlepšení židovsko-katolických vztahů. V rámci úsilí o změnu
antisemitských prvků v učení církve byl přijat v Římě papežem Janem
XXIII., a tak se stal jediným Židem, který se zúčastnil Druhého vatikánského koncilu. Měl velký vliv na zformulování dokumentu Nostra

Woody Allen – komik, spisovatel, režisér, herec – na snímku v Paříži.
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Aetate, který zavrhoval antisemitismus a rovněž odmítal rozšířenou
tezi, že všichni Židé jsou odpovědni za Kristovu smrt.
Saul Kripke, náruživě aktivní Žid, vystoupil v roce 1970 s třemi
přednáškami (o dva roky později zveřejněnými jako Naming and
Necessity), kterými se zapsal do mysli svých kolegů jako „největší
žijící filozof“. Eric Segal, klasický filolog na Harvardově univerzitě
a studijní vedoucí budoucího prezidentského kandidáta, Ala Gorea,

KAM píše recenze
sklidil velký úspěch svým románem Love
Story, který se stal v roce 1971 nejrychleji prodávaným bestsellerem své doby.
O dva roky později získal židovský novinář
Carl Bernstein Pulitzerovu cenu se svým
nežidovským kolegou Bobem Woodwardem za odhalení prezidenta Nixona v aféře
Watergate.
Židé opět velkou měrou přispívali k rozvoji
zábavných pořadů. Dne 22. března 1962
byla na Brodwayi premiéra muzikálu I Can
Get It for You Wholesale. Jako hvězda
vystupovala devatenáctiletá herečka Barbra
Streisandová. Když byla malou dívenkou,
tak jí babička říkala farbrent – což v jidiš
znamená „rozpálená“.
Také židovští písničkáři zanechali svoji
významnou stopu na americké hudební
scéně. V roce 1962 zpěvák a textař Neil
Sedaka uspěl se svou první skladbou, která se stala hitem číslo 1, „Breaking Up is
Hard To Do“ a ve stejném roce Bob Dylan
(původním jménem Robert Zimmerman)
složil „Blowing in the Wind“, za kterou
o dva roky později následovala skladba
„The Times They Are a-Changing“. V roce
1969 Burt Bacharach složil píseň „Raindrops Keep Falling on My Head“, kterou si
lidé po dlouhou dobu rádi pobrukovali.
Ukázka kapitoly
Úspěchy, hrozby, rozpaky z knihy Židé ve
20. století, vydané nakladatelstvím Baset.
Bob Dylan, za renesance folkových písní v 60. letech, když napsal „Blowing in the Wind“ a „The Times They
Redakčně zkráceno.
Barbra Streisandová – zpěvačka, herečka a producentka.

Are a-Changing“.

Kolik stránek má tato publikace? Své odpovědi nám zasílejte na adresu redakce
nebo na e-mail: kam@baset.cz, a to nejpozději do 17. 3. Třem z vás zašleme
tuto knihu věnovanou nakladatelstvím Baset.

Martin Gilbert

Židé ve 20. století

Dějiny židovského národa jsou
již od svého počátku před třemi
tisíciletími plny dramat a nejrůznějších utrpení, jež vyvrcholila paradoxně ve století civilizačního rozkvětu. Pogromy,
společenská diskriminace, vysidlování a separace do ghett – to
není nic ve srovnání s hrůzami
holocaustu, kdy nacisté vyvraždili 6 milionů evropských Židů.
Se vznikem státu Izrael roku 1948 se však otevřela nová epocha,
založená na neuvěřitelné vůli, duchovní síle a kulturním bohatství
židovského národa.

Nakladatelství Baset, Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: +420 244 402 706; E-mail: baset@ok.cz

www.baset.cz
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Putování po Moravskoslezském kraji
Region Severní Morava a Slezsko, to je nádherná příroda, množství kulturních, architektonických, sakrálních a technických
památek, sportovní a relaxační příležitosti
pro vás všechny.

Jeseníky

Jaké to je, zažít jarní tání na horách? Zkuste vyrazit do údolí Bíle
Opavy, kudy prochází stejnojmenná naučná stezka, která je součástí
Národní přírodní rezervace Praděd. Stezka vás povede kolem divokých
peřejí, kaskád a vodopádů až pod horskou chatu Barborka, odkud
je to jen kousek na „moravský ledovec“ Praděd (1 491 m n. m.)
a k Petrovým kamenům, kde se podle pověstí slétávaly čarodějnice.
Hned na začátku naučné stezky leží lázně Karlova Studánka, které
svým ovzduším patří k nejčistším v republice. Také jsou zajímavé
svou jedinečnou architekturou. Jesenická oblast je bohatá na historické památky. Nejrozsáhlejším hradním komplexem je hrad Sovinec
nedaleko Rýmařova. Během Velikonoc zde proběhne netradiční prohlídka a ukázka zvyků a tradic. Na jih od Rýmařova určitě navštivte
Rešovské vodopády a zbytky hradu Rešov. V Bruntále zase můžete
navštívit zámek s renesančním arkádovým nádvořím a rozsáhlým
parkem se zbytky hradeb, baštami a jezírkem. Město, které nesmíte
vynechat, je Krnov s renesančním zámkem, minoritním klášterem,
s renesančními a barokními měšťanskými domy a s novorenesanční
radnicí. Unikátní je místní židovská synagoga. Jde o jedinou stavbu
s arabskošpanělskými interiéry na Moravě a ve Slezsku. Zároveň je
to jediná synagoga v kraji, která je přístupná turistům.

www.bruntal.mic.cz
www.czech.rymarov.cz
www.jeseniky.net
Opavské Slezsko

V samotném srdci Moravskoslezského kraje se rozkládá oblast Opavské
Slezsko, která je rájem pro všechny zvídavé povahy a nadšence, kteří
se zajímají o historické a kulturní památky nebo o památky technického charakteru, a to vše v kombinaci s ideálními podmínkami pro
pěší a cykloturistiku. Opavské Slezsko se do povědomí lidí zapisuje
bohatým kulturním životem, udržováním lidových tradic a zvyků,
a také tradiční slezskou kuchyní. Jarní období v tomto regionu patří
především významným přírodním památkám, jejichž krása se právě
v době Velikonoc probouzí. Za zhlédnutí stojí především arboretum
v Novém Dvoře, oranžérie na zámku v Raduni, Červený a Bílý zámek v Hradci nad Moravicí, pstruží farma v Bělé či naučné stezky
Hvozdnice a Moravice. A pokud si celou tu krásu opavského okolí

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovic
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Zámek Raduň

i samotného města Opavy chcete prohlédnout pěkně z výšky, jsou
pro vás od velikonoční Bílé soboty, tedy od 22. března, připraveny
pravidelné výstupy na městskou věž Hláska v Opavě.

www.infocentrum.opava.cz
Ostravsko

Láká vás poznat, jak se těžilo a zpracovávalo uhlí? Nebo proces výroby
oceli ve vysokých pecích a chcete si zároveň si zasportovat či si dopřát
trochu kultury? V Ostravě máte hned několik příležitostí. Hornické
muzeum OKD Landek je unikátním spojením technické a přírodní
památky. V podzemí muzeum nabízí expozici ve štolách horních
slojí skutečného historického dolu Anselm, zatímco na povrchu se
rozprostírá národní přírodní památka Landek, nabízející bohaté
sportovní vyžití: lanové centrum, tenisový areál, hřiště na plážový
volejbal, cyklostezky. V areálu hornického muzea rovněž probíhají
kulturní akce, mezi než se řadí i mezinárodní hudební festival Janáčkův
máj, probíhající ve dnech 19. 5.–9. 6. Velkou technickou zajímavostí
je i národní kulturní památka Důl Michal, kde je expozice řešena
podle teorie tzv. posledního pracovního dne. V areálu dolu probíhá
do konce března expozice ORBIS PICTUS interaktivních zvukových,
optických a pohybových objektů a instalací. V letních měsících bude
opět pro veřejnost zpřístupněna Dolní oblast Vítkovic, areál aspirující
na památku UNESCO (tzv. Ostravské Hradčany), jež je jedinečným
souborem industriální architektury vysokých pecí, koksovny a černouhelného dolu v bezprostřední blízkosti centra Ostravy. Toužíte-li
po závanu mnohem starší historie, navštivte nově zrekonstruovaný
Slezskoostravský hrad, na jehož nádvoří se v termínu 15.–16. března
koná Velikonoční jarmark. MINIUNI je atrakcí pro děti i dospělé.
Na rozloze asi 1,5 ha plochy můžete zhlédnout více než 20 modelů
významných budov evropských měst.

www.ostravainfo.cz
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Muzeum Tatra Kopřivnice

Moravské Kravařsko – Poodří

Tento region je oblastí protkanou turistickými trasami, nachází se zde
naučné stezky, četné cyklotrasy a kulturní památky. S oblastí jsou spjaty
významné osobnosti světového nebo evropského významu, kterými
jsou J. G. Mendel (rodný dům: www.mendel-rodnydum.vrazne.cz)
Zikmund Freud, Jan Amos Komenský, kardinál František Tomášek
a další. V jarních měsících láká návštěvníky příroda k procházkám
podél řeky Odry. Nespoutaný tok Odry proudí v četných meandrech
údolní nivou. Tato část území Moravského Kravařska byla vyhlášena
Chráněnou krajinnou oblastí Poodří. V Moravském Kravařsku s námi
můžete oslavit Velikonoce na vsi, zúčastnit se již 7. ročníku „Otvírání
Poodří a Pooderského koštování“, který se koná 17. května na zámku
v Bartošovicích. Jedná se o soutěž krále pooderské pálenky 2008
v kategorii slivovice, hruškovice a jabkovice.

Pustevny. A co se podívat na jarní Beskydy z koňského hřbetu? Hourse
Ranch na Čeladné nabízí rekreační ježdění, a to jak ve westernovém,
tak i v anglickém stylu. Jelikož jaro už zaklepalo i na brány hradů
a zámků, navštivte frýdecký zámek, tyčící se nad řekou Ostravicí. Máteli chuť na trochu středověké inspirace, zastavte se v obci Hukvaldy.
Zde si nenechte ujít rozsáhlou zříceninu feudálního hradu Hukvaldy
a procházku jarně kvetoucí oborou, která je domovem početného
stáda muflonů a daňků. Znáte Moravský Betlém? Jde o malebné
horské městečko Štramberk s typickou dominantou – válcovou věží
Trúba se zbytkem původního štramberského hradu. Určitě vás také
zláká vůní místní sladké speciality – štramberských uší. Žízeň zaženete
Trubačem, který vám natočí sládek v místním pivovaru Štramberk.
Se Štramberkem sousedí město Kopřivnice a jeho Technické muzeum
Tatra, jehož expozice je nejucelenější sbírkou věnovanou počátkům
výroby dopravních prostředků v Českých zemích. Historii Frenštátu
pod Radhoštěm vám nabídne nově otevřené Muzeum Frenštátska.
V „živé“ expozici Obecné školy v areálu Fojtství v Kozlovicích se
mohou děti posadit do lavic z 19. století a vyzkoušet si napsat písmenka na břidlicové tabulky.

www.beskydy.com
www.beskydy-valassko.cz
www.frenstat.info

www.moravskekravarsko.cz
Beskydy a Valašsko

Čerstvě zelenající se Beskydy můžete obdivovat cestou na Lysou horu
(1 323 m n. m.). Nabitou energii rozproudíte v horském lanovém
parku Tarzanie v blízkosti dolní stanice lanovky na hojně navštěvované

Archeopark v Tešínském Slezsku

Těšínské Slezsko

V Těšínském Slezsku si přijdete na své. Můžete brázdit hory pěšky
s batohem na zádech, projít se pralesem Mionší a poučit se o jeho
fauně i flóře, zdolat Rytířskou stezku na vrcholek Čantoryje a pohlédnout do kraje z tamní rozhledny. Pokud někoho lákají adrenalinové
zážitky, pak to zkuste třeba v lanovém centru nebo na bobové dráze
v Mostech u Jablunkova. Vzlétnout si na paraglidingu nad Těšínské
Beskydy můžete z Javorového vrchu, kam se dostanete lanovkou.
Jarní počasí bývá velmi náladové a tomu musíme přizpůsobit i trávení
volného času. Když počasí nepřeje venkovním aktivitám, ponořte
se do lázní. Moderní Centrum regenerace a wellness centrum Svět
vitality Lázní Darkov nabízí širokou škálu relaxačních balíčků s řadou
léčebně-relaxačních lahůdek. S jarním sluníčkem se můžete společně
s námi těšit na Velikonoční jarmark s ukázkami historických řemesel
a velikonočních tradic, který se koná 21. 3. Můžete si také vybrat
z bohaté nabídky Katalogu Balíčků zážitků v Karviné.

www.tesinske-beskydy.cz
www.karvina.org

Destinační management
Moravsko-Slezský, o. p. s.
www.tourisms.cz
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Rekreační centrum Sepetná

Hotel Avalanche

Areál Sepetná se nachází na úpatí Lysé hory v obci
Ostravice. Najdete zde vše na jednom místě.

Nově postavený hotelový komplex Avalanche
se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku u obce
Dolní Moravice cca 10 km od nejvyšší hory
Moravy a Slezska Pradědu (1 491 m n. m.).
V hotelu je recepce, restaurace, kavárna, 9 konferenčních místností,
vnitřní bazén s protiproudem, fitness, sauna, bowling, billiard, šipky,
stolní tenis, univerzální hřiště na volejbal, basketbal, nohejbal, tenisový
kurt a venkovní ohniště.
Ubytovací kapacita areálu je 37 pokojů a 7 srubů. Každý pokoj je
komfortně vybaven. Má vlastní sociální zařízení s vanou nebo sprchovým koutem a minibar.
V areálu se nachází stylový vinný sklep s maximální kapacitou 60 míst
s posezením a degustací moravských i světových vín.

Horský hotel Sepetná*** nabízí ubytování ve 43 dvoulůžkových
pokojích a stylových apartmánech. Všechny pokoje jsou v samostatné,
klidné části hotelu a mají zde přístup pouze hoteloví hosté. Dále můžete
využít bungalovy Sepetná***, které jsou po kompletní rekonstrukci
a nabízí ideální ubytování pro rodiny. Pro méně náročné hosty je
k dispozici penzion Sluníčko** s vyhřívaným letním koupalištěm
pro hosty penzionu ZDARMA. Všichni hosté rekreačního centra
mají také ZDARMA vstup do relaxač- Rekreační centrum
ního centra Sepetná s 20m bazénem, Sepetná–Ostravice
whirlpoolem a parní kabinou.
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice

Štramberk

Štramberk

Štramberk

Štramberk

Infocentrum Relax v podhůří Beskyd, Náměstí 40, Štramberk
Tel.: 556 801 935, infocentrum@relaxvpodhuri.cz
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alit na venkovním krbu a degustace
kvalitních moravských vín v nově
otevřeném vinném sklípku.

Hotel Avalanche
Dolní Moravice, 795 01 Rýmařov
Tel./Fax: +420 554 254 099
E-mail: hotel.avalanche@seznam.cz
www.avalanche-hotel.cz

Tel.: +420 558 682 108
Mobil: +420 603 852 111
E-mail: sepetna@sepetna.cz
www.sepetna.cz

www.relaxvpodhuri.cz

Rekreační centrum nabízí
spoustu zvýhodněných
ubytovacích balíčků.

Novinka – příprava místních speci-

Doporučené tradiční akce
v Moravskoslezském kraji

26. 4. 2008
Slet čarodějnic na hradě Hukvaldy
www.ic.hukvaldy.eu
5. 4. 2008
Otvírání jara a turistické sezony v Hradci nad Moravicí
www.muhradec.cz
4.–6. 4. 2008
Výstava Dovolená a region 2008 Ostrava
www.cerna-louka.cz
17.–18. 5. 2008
Setkání cimbálových muzik Valašského
království ve Frenštátě pod Radhoštěm
www.frenstat.info
17. 5. 2008
Otevírání Poodří a Pooderské koštování, zámek Bartošovice
www.regionpoodri.cz
24. 5. 2008
Hornoslezské slavnosti v Krnově
www.krnov.cz
19. 5.–9. 6. 2008
Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Ostrava
www.janackuvmaj.cz
17.–23. 6. 2008
14. Mezinárodní folklorní festival ve Frýdku-Místku
www.ostravicka.cz
20.–22. 6. 2008
Dny města Štramberk
www.stramberk.cz

KAM na výlet

Sláva nazdar výletu…
Letní prázdniny jsou sice ještě v nedohlednu, ale v mateřských školkách, základních a středních školách plánují
paní učitelky a profesorky výlety pro své žáčky a studenty.
Oblíbeným obdobím pro školní výlety bývá květen. Venku se všechno zelená, je teplo, ale hlavně – školní rok se
pomalu chýlí ke konci.

Kresba: Marta Krátká

Jo to za mých mladých let, když jsem ještě chodila na základku, to
bývaly panečku výlety. Jezdívali jsme do všech koutů naší republiky.
Strašně ráda vzpomínám na výlet na jižní Moravu. Pan učitel vždycky
zavelel a my jsme poslušně pochodovali. Super byl pochod přes Pálavu.
Prošli jsme celou naučnou stezku Děvín. Po cestě jsme si vždycky tajně
kupovali víno a večer popíjeli. I když nás v té době památky moc
nebraly, tak přesto návštěva Lednicko-valtického areálu stála za to.
Dalším veselým výletem bylo putování po Českém ráji. Se spolužáky
jsme se honili po Prachovských skalách. Učitelky na nás jen pokřikovaly, ať se ztišíme a držíme se při sobě. Nám to ale bylo jedno, co taky
chcete po děckách. Jelikož s námi byla paní učitelka z dějepisu, tak
nás neminula prohlídka Rumcajsova Jičína, samozřejmě i s výkladem.
Totéž nás čekalo i při návštěvě Turnova. Prošli jsme se po městě a zavítali do zámku Hrubý Rohozec a do Muzea Českého ráje. V muzeu
se shromažďují doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho
dějinách. Expozice jsou věnovány drahým kamenům a šperkům. Byl
to hezký výlet, také na něj ráda vzpomínám.
Ale vlastně se mi líbil i jednodenní výlet do Zoo Lešná. Celý areál
zlínské zoo leží v historickém lešenském parku. Zoo je členěno podle
kontinentů, tak že tu najdete zvířata z Afriky, Jižní Ameriky, Austrálie
a Asie. Nejlepší byla ale Afrika, s gorilama. Na závěr jsme navštívili
zámek Lešná s unikátní dřevořezbářskou výzdobou interiérů a rozsáhlými sbírkami porcelánu, stříbra a orientálních předmětů.
Jóóó, na školních výletech bylo hej 
Štěpánka Martínková

Jak se jmenuje tropická hala v Zoo Lešná? Své odpovědi nám zasílejte na adresu
redakce nebo e-mailem na kam@baset.cz, a to nejpozději do 17. 3. Tři z vás od
nás obdrží mapu od vydavatelství Shocart.
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KAM pro bystré hlavy

Křížovka s Basetem o ceny
LAT,
IE,
NEP,
NKAP

Vůně
vína

Hláska

Zn.
tantalu

Iniciály
Kokosový
fotbalisty
ořech
Panenky

Horský
skřítek

Obuv

Sport.
loď

Ruské
pohoří

Zpěvohra
Čes. vys.
škola

Had
z Knihy
džunglí
Kůže
z hověziny

Cizí
mužské
jméno

Klouby
na noze
Vápencové území

Správné odpovědi a výherci soutěží:

Myslíte si, že informační centra v České republice plní svou
funkci?
Park

Bojové
vozidlo

Pokladna

Severské
zvíře
Lotyšské
platidlo

Touš
Tovaryš
zastarale

1. díl
tajenky

Nemoc

Nevidomá
Argen- Bruntálský
tinská
podnik
tiskové Energet.
agentura obal těla

Jméno zp.
Elefteriadu
Obojživelníci

Hořlavá
látka

Zn.
kosmetiky

MPZ
Nepálu

Chce to jen pořádně fouknout

Správná odpověď: 1. 2. 2008
Soutěžilo: 65
Vyhráli: František Jelínek, Znojmo; Jana Vítovcová, Plzeň; Daniela
Petrtýlová, Praha; Milada Šedová, Kočí; Iveta Kalinová, Kvasiny; Helena
Běláková, Valašské Klobouky; Jiří Mika, Karlovy Vary; Jaroslav Korpáš,
Stráž pod Ralskem; Martina Vavrušková, Vodňany; Radka Drescherová,
Děčín

Odtékání
Slovanská
vesnice
Husarský
kabátec

Předložka

Římských
501
Pracovat
s fénem
Podvod

Druh
papouška

Soutěžilo: 25
Vyhráli: Stanislav Dostál, Přerov; Antonín Pospíšil, Praha 3; Jiří Tomáš,
Zlín; Jarmila Lopourová, Svitavy; Zdeňka Trnková, Most; Helena
Šnáblová, Unhošť; Marta Štroblová, Krabčice; Vlasta Rulcová, Liberec;
Ivo Zálešák, Přerov; Magda Součková, Praha; Jaroslav Andrla, Němčany;
Marie Kopsová, Doudleby n. Orl.; Leopold Šimeček, Třebíč; Marcela
Jansová, Rumburk; Ing. Pavel Pretschner, Písek; Zuzana Votroubková,
Brno; Jan Nekoranec, Frýdek-Místek; Ing. František Kypr, Frenštát p. R.;
Renáta Janovská, Chotěboř; Bruno Fischer, Karlovy Vary

Východočeské hory

Správná odpověď: Suchý vrch měří 995 m
Soutěžilo: 358
Vyhráli: Bohdan Kubáň, Nový Jičín; Vladimír Vejmelka, Okříšky; Hana
Zakaria, Lužice u Hodonína

Vzácný
plyn

2. díl
tajenky

Soutěže UNESCO
SPZ
Prahazápad

Část
s elektr.
nábojem
Noviny

Celní kód
Irska
Evropan

Letec

Pokrm. tuk
bývalý

Sarmat

Poznáte Šumavu bez barev?

správná odpověď: 1. Černé jezero; 2. Debrník; 3. Sušice; 4. Hálkova
chalupa; 5. Penzion Prokop; 6. Železná Ruda
Soutěžilo: 111
Vyhráli: Mirka Krejčí, Opava; Martin Pokorný, Liberec; Jana Pokorná,
Chotěboř

Nástroj na
sečení
SPZ
Trutnova
Hradba

Udělat
bolest

Pražský staroměstský orloj

Technický
štáb

Nejchladnějším měsícem roku ...,
přičemž nejnižší teploty jsou
zaznamenávány kolem ...

Správná odpověď: 1b, 2d, 3c, 4d
Soutěžilo: 296
Vyhráli: Alena Vaškových, Mařatice; Miloslav Žaloudek, Turnov;
Jaroslav Andrla, Němčany

Správná odpověď: veršovaný středověký kalendář
Soutěžilo: 207
Vyhráli: Dušan Zabloudil, Jihlava; Markéta Cvejnová, Solnice; Pavel
Pretschner, Písek

Kněžský
oděv

Šumavou křížem krážem

Správná odpověď: 144 stran
Soutěžilo: 341
Vyhráli: Romana Pluhařová, Němčice nad Hanou; Růžena Kameníčková, Sezimovo Ústí; Jan Jech, Tábor

Listnatý
strom

Se SHOCartem po Česku

Správná odpověď: c) Moravskoslezské Beskydy
Soutěžilo: 147
Vyhráli: Milan Štěrba, Blansko; Olga Nohová, Drahlín; František Dráždil
ml., Předenice

Své odpovědi nám posílejte do 17. 3. na adresu redakce nebo
na e-mail. Pět šťastlivců od nás dostane hezké knížky,
věnované vydavatelstvím Baset.

Snadné
7

4

6

3
4

1

6

3
4

6
8

4

3

1

8

4

6

7
5

8
3

Tajenka byla: Klementinum
Soutěžilo: 248
Vyhráli: Věra Snášelová, Šumperk; Milan Janoštík, Praha; Věra Gruberová, České Budějovice; Jana Malecová, Brno; Pavel Procházka, Volary
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4

9

4
1
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9

CELKEM SOUTĚŽILO: 1 798 čtenářů
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Křížovka:

Obtížné

5
2
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7
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9
1
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Redakce magazínu Kam po Česku: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz.
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březen 2008

…. dejte vejce
		
malovaný !

Vážení čtenáři,
březen je obdobím
sychravé obrody,
nejen té člověčenské, ale i společenské. Vše ještě na
jedno oko spí, ale
nejedné akci už raší pomyslné pupeny, aby přilákaly
všechny, které zajímá kultura ve všech jejích rozmanitostech. Máte rádi tvrdý rock, abstraktní malbu, historický šerm nebo relaxujete na Vivaldiho
vlnách či prožíváte vášně společně s Beethovenem?
Přemýšlíte, kam se vydat o Velikonocích nebo jak
si státem uznávaný den volna zpříjemnit?
Tato rubrika si klade neskromný cíl informovat
vás, ze všech sil i ze všech stran, o široké škále
kulturních akcí různého zaměření tak, abyste měli
dostatek dobrých tipů k návštěvě nějaké z nich.
Přeji vám kulturní prožití měsíce března a radostné
čekání na jaro.
Michael Švec

Vaječný informační salát

My, slonové v porcelánu, se bojíme křehkých věcí.
Tentokrát nemluvím o lásce, o štěstí ani o jiném
abstraktnu, myslím obyčejně neobyčejné velikonoční kraslice. Ty patří ke koloritu mnoha regionů
– jiné kraslice vznikají v Beskydech a jiné na Chodsku. Odkud tato tradice pochází?

Už od dávných dob bylo vejce symbolem zrození
a života. Ve starověkém Sumeru bývala vejce barvena zlatem, podobné se našlo dokonce v hrobce sumerských králů. Na barevný podklad se už
v těchto dobách nanášely rozličné ornamenty, které
měly své opodstatnění v různých magických symbolech. V tomto smyslu ornament přežil magii.
V pozdějších dobách převládala na kraslicích červená barva. Taková sytě červená vajíčka darovávala děvčata těm chlapcům, na které myslela za
bezesných nocí. Zde také moderní jazykovědci
hledají původ slova kraslice: Krasnij znamenalo
v jazyce starých Slovanů „červený“, toto slovo se
zachovalo například v ruštině.
Paradoxem je, že všechna vejce, o kterých jsme se
zmínili, musela být plná, nevyfouknutá. Kraslice
(výdumky) jsou až objevem nové doby, kdy se
stávaly výhodným obchodním artiklem. Bylo to
asi tím, že i ten nejkrásnější pukavec smrdí. Ať jsou
vaše Velikonoce šťastné, voňavé a nekomerční.
-miš-

KAM za kulturou, březen 2008
Vydavatel: Miloš Uhlíř – BASET, šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@baset.cz), zástupce šéfredaktora: Martina
Štěpánková (martina@baset.cz), redakce: Petr Šrain (petr@baset.cz), Michael Švec (michael@baset.cz).

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
Změna otevírací doby:
Klášter sv. Jiří: expozice je uzavřena do 6. 6.
Veletržní palác: od 24. 2. – uzavřeno 4. patro paláce

Klášter sv. Anežky – sídlo Sbírky starého umění NG
U Milosrdných 17, Praha 1
Tel.: +420 221 879 111, 224 810 628
Stálá expozice:

Středověké umění v Čechách a střední Evropě.
Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.–15. století. Severní křídlo křížové
chodby kláštera.

Klášter sv. Jiří – sídlo Sbírky starého umění NG

Jiřské nám. 33, Praha 1 – Pražský hrad
Tel.: +420 257 531 644, 257 530 543, 257 535 829-30
Expozice je z důvodu přípravy nové expozice Umění
19. století uzavřena.
Termín otevření nové expozice Umění 19. století: 6. 6.

Schwarzenberský palác – sídlo Sbírky starého umění NG

Výstavy:

8. 2.–27. 3.

Marlene Tseng Yu – Obrazy
Východní křídlo 1. patra
12. 12. 2007–27. 4. 2008

Michael Rittstein: Vlhkou stopou
Respirium mezaninu

Irena Jůzová: Kolekce – Série
12. 12. 2007–30. 3. 2008
Ozvěny Benátského bienále

Ochoz a respirium mezaninu
13. 3.– 3. 5.

Design Match 2008

Dům u Černé Matky Boží
Muzeum českého kubismu
Ovocný trh 19, Praha 1
Tel.: +420 224 211 746

Jízdárna Pražského hradu

Hradčanské nám. 2, Praha 1

Národní galerie v Praze ve spolupráci s Jízdárnou
Pražského hradu

Palác Kinských

14. 12. 2007–20. 4. 2008

Staroměstské nám. 12, Praha 1
Tel.: +420 224 810 758
Expozice: Krajina v českém umění

Šternberský palác – sídlo Sbírky starého umění NG
Hradčanské nám. 15, Praha 1
Tel.: +420 233 090 570

Expozice:
Evropské umění od antiky do závěru baroka.
Proč slavíme v březnu Velikonoce? Posezení před velkým
pašijovým oltářem německého malíře Hanse Raphona.

Veletržní palác – sídlo Sbírky umění 19. století
a Sbírky moderního a současného umění
Dukelských hrdinů 4, Praha 7
Tel.: +420 224 301 111

Mikoláš Aleš

Upozornění: Na výstavu Mikoláše Alše se
NEVZTAHUJÍ dny volného vstupu.

Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, Praha 1
www.ngprague.cz
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Resetting / Jiné cesty k věcnosti

Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1
V Městské knihovně můžete vidět výstavu, která si všímá umělců věnujících se předmětné malbě. Nastává čas
zklidnění – resettingu, což se překládá jako nulování, ale
také jako seřízení, vymazání nebo znovunastavení.
Do 23. 3.

František Foltýn / Košice – Paříž – Brno

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13,
Praha 1
Výstava představuje malíře, jehož tvorba z dvacátých
a třicátých let 20. století patří k nejzajímavějším polohám českého moderního umění.
Od 7. 3.

Současný český kubismus

2. patro Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1,
Praha 1
Mladý projekt Hustý provoz otevírá druhou výstavu,
kurátorem je Václav Magid.
Od 5. 3.

Co se děje v Botanické zahradě
hl. města Prahy

Nenechte si ujít v březnu:
1.–16. 3.
(9–18h)
4.–24. 3.

28. 3.–13. 4. Čína – Výstava fotografií
do 27. 3.

V březnu je možné navštívit také stálou
expozici v Trojském zámku
Trojský zámek

20. 3..

U Trojského zámku 1, Praha 7
Otevřeno v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin

27. 3..

13. 3.

GHMP nabízí dále tyto programy
13. 3. od 16.00 hodin

Setkání s výtvarníkem Františkem Skálou
Dům U Zlatého prstenu – čítárna

2.patro Staroměstské radnice

Světem slovem i obrazem – přednášky,
– výstavní sál v 17. 30 h, vstupné 20 Kč
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.:
Příroda a květena pohoří Cordillera
Huayhuash
Ing. Pavel Matiska:
Květiny anglických zahrad
Ing. Eduard Chvosta:
Egypt bez turisty
RNDr. Eva Smržová:
Madagaskar – ochrana přírody a
sbírka malgašských rostlin v Botanické
zahradě hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. města Prahy
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7–Troja
Tel.: +420 234 148 111, Fax: +420 233 542 629,
www.botanicka.cz
info@botanicka.cz

14. 3. od 16.00 hodin
Projekt Kůlna (= cool nabídka kulturních zážitků)

Setkání s Václavem Magidem, kurátorem
výstavy Současný český kubismus

Velikonoce v BZ – výstava

20.–24. 3. Velikonoce v BZ – jarmark

6. 3.

Věčné léto v římské vile

Výstava orchidejí

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

Stálé expozice:
Vývoj výroby potravin v 19. a 20. století – staré

řemeslné nářadí a dílenská zařízení (velký sál v 1. patře).

15. 3. od 13.00 do 18.00 hodin

Tvořivé dialogy s uměním s Lucií Haškovcovou – Proměny abstrakce
Dům U Kamenného zvonu

www.ghmp.cz

Jede traktor – sbírka zemědělské techniky
NZM – unikátní historické traktory a stroje
(Velký sál v suterénu).
Malá muzejní farma – 1. část živočišná, která nabízí
ukázky chovu domácích zvířat – živé králíky, slepice
a ovce – valašky; 2. část rostlinná, na malém sousedním
políčku – různé zemědělské plodiny a další rostliny
udržované od jara do podzimu ve stavu vegetace.
Muzejní dvůr, vchod přes hlavní vestibul
(od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008 zimní přestávka – vstup
pouze po předchozí tel. domluvě).
Výstavy:

„Do neznáma“

Výstava se zabývá obdobím tzv. kolektivizace zemědělství
v 50. letech minulého století.
Malý sál v 1. patře, prodlouženo do 9. 3.
Přednášky (začátky vždy v 17.00 hod., přednáškový sál
NZM Praha – volný vstup)

12. 3.

Tajné symboly v dílech starých malířů
a sochařů

KLEMENTINUM

Ing. Karel J. DOHNAL – cestovatel a spisovatel

Vchod – Karlova 1 nebo Mariánské náměstí 5, Praha 1
Tel.: +420 222 220 879, 733 129 257

19. 3.

PROHLÍDKY/TOURS

Tradiční výroba dřevěného uhlí v Čechách a ve
východní Evropě
PhDr. Jiří WOITSCH – expert oddělení historické
etnologie Etnologického ústavu Akademie věd ČR

Mimopražské pobočky NZM Praha
NZM – Zámek Kačina u Kutné Hory

Otevřeno denně od 10–18 hod.

(220,- dospělí / 140,- studenti, důchodci)

- ZRCADLOVÁ KAPLE / MIRROR CHAPEL
- MERIDIÁNOVÝ SÁL / MERIDIAN HALL
- BAROKNÍ KNIHOVNA / BAROQUE LIBRARY
HALL
- ASTRONOMICKÁ VĚŽ / ASTRONOMICAL
TOWER

KONCERTY / CONCERTS

(500,-/600,-/700,-)

www.klementinum.com

Muzeum českého venkova
284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 571 170
NZM – Čáslav

Muzeum zemědělské techniky
U Drobovic 1762, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 311 146
Mobil: +420 604 236 611

NZM – Lovecký zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
U Bezdreva 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: +420 387 965 340
NZM – Valtice

TŘEBOŇ

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního
prostředí
nám. Svobody 8, 691 42 Valtice
Tel.: +420 519 352 144

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, Praha 7
Tel.: +420 220 308 200, Fax: +420 233 372 561
E-mail: nzm.praha@nzm.cz
www.nzm.cz
MĚSTO CHOCEŇ
zve na koncert tria

Pavel ŽALMAN Lohonka
Pavlína JÍŠOVÁ
Tonda HLAVÁČ
Koncert známých folkových muzikantů v netradičním
složení.
3. 3. 2008 20.00 – kino Máj, Choceň
Vstupné 130 Kč
Předprodej v IC od pondělí 11. 2.

Akce v roce 2008
Velikonoční trhy
Anifest – mezinárodní festival
7.–13. 5.
animovaného filmu
7. 6.
Festival dechových hudeb
Třeboňská nocturna – slavnosti
8.–12. 7.
klasické hudby
20.–21. 6. Okolo Třeboně – folkový festival
22. 3.

19. 7.

Historické slavnosti Jakuba Krčína

26. 7.

Slavnosti třeboňského piva

9. 8.

Lázeňská Třeboň

23.–24. 8. Rybářské slavnosti

28. 9.

Svatováclavský jarmark v Třeboni

13. 12.

Vánoční trhy
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 103/I
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 721 169
E-mail: info@itrebon.cz
www.itrebon.cz

Polabské muzeum Poděbrady
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM
PŘEROV NAD LABEM
Tradiční výstava JARO NA VSI
Otevřeno denně mimo pondělí od 15. března do
4. května 2008 od 9 do 17 h.
Poslední vstup do muzea v l6 hodin.
Hromadné návštěvy doporučujeme dohodnout na tel.:
+420 325 565 272 nebo na info@polabskemuzeum.cz
Jako každoročně je výstava umístěna v celém areálu skanzenu. Interiéry všech chalup jsou doplněny scénami, které předvádějí, jak naši předkové prožívali masopust, postní předvelikonoční období, průběh Velikonoc a čas přes
máje až po letnice. Jsou zde předvedeny scény z masopustu, vynášení smrtky, pomlázka, pálení čarodějnic a letnicové svátky. Je zde možnost se seznámit s lidovou stravou
v postním období před Velikonocemi i slavnostními jídly
o Božím Hodu
Velikonočním.
Vstupné:
50 a 30 Kč

www.polabskemuzeum.cz.

Město Tábor

Program – březen
9. 3. v 15 hod. – kostel sv. Jakuba

Pietní akt – uctění památky táborských občanů
židovského vyznání umučených za 2. světové
války.

27. 3. v 9 hod. – kino Spektrum – Sezimovo Ústí II.

Krajské kolo festivalu poezie
Wolkerův Prostějov

Soutěž je určena mládeži od 15 let,
zejména studentům SŠ, SOU a SOŠ.
27.–31. 3. – ZŠ Bernarda Bolzana, Komunitní centrum
Cheiron T
Jeden svět – Mezinárodní festival dokumentárních
filmů s tematikou lidských práv

Zahájení Česko-francouzských dnů v Táboře
30. 3. v 19 hod. – malý sál Divadla O. Nedbala
Chantal Poullain – Chansons

Připravujeme na duben:
Česko-francouzské dny v Táboře

Divadlo, kino, ochutnávka francouzské kuchyně.

Výstavy:
*Galerie U Radnice – ul. Martínka Húsky čp. 54
Otevřeno: út–so 9–12 a 12.30–16.30 hod.
Od 6. 3. do 31. 3.
„Velikonoční výstava spojená s výstavou obrazů
EVY KOTĚŠOVCOVÉ“
Vernisáž výstavy ve středu 5. 3. v 16 hod.
*Husitské muzeum Tábor – gotický sál – Žižkovo nám. čp.1
Otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
Od 13. 3.do 30. 4.
„Slavné vily jihočeského kraje“
„Oceněná města aneb Jak uchopit genia loci
v historickém prostředí“
Společná vernisáž obou výstav ve středu 12. 3. v 16 hod.

11. 3. v 9 hod. – malý sál Divadla O. Nedbala

*Městská knihovna Tábor – Jiráskova 1775
Otevřeno: út–pá 10–18 hod.

11.–16. 3. – Městská knihovna Tábor

Od 26. 3. do 10. 4.
„Chemické Havárie – Cheiron T o.p.s.“
Otevřeno: út–pá 10–18 hod. a sobota 8–12 hod

Jihočeský zvonek
Týden čtení

11. 3. ve 13.30 hod.
Pohádka Josefa Čapka

Povídání o pejskovi a kočičce.

Účinkuje divadelní soubor Tralalou ve 14.30 hod.
13. 3.v 19 hod. – Divadlo O. Nedbala – malý sál
261. Barevný čtvrtek – BELIZE a okolí – Toulky
světem Mayů
S táborským cestovatelem Lumírem Slabým navštívíte
středoamerický Yukatán – zemi vklíněnou mezi Mexiko
a Guatemalu.

Od 3. 3. do 31. 3.
„Návraty ke zlatým (českým) rukám“
Výstava prací klientů Diakonie ČCE – středisko Rolnička
v Soběslavi. Vernisáž výstavy ve středu 4. 3. v 16.30 hod.
V oddělení pro dospělé čtenáře.
*Bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní Hotel Dvořák)

STÁLÁ EXPOZICE
Otevřeno: po–so 10–16 hod.

„Táborský poklad“
Vstup zdarma.

Třešť

Jablonec nad Nisou

10.–23. 3.

19.–21. 3.

Expozice v domě J. A. Schumpetera

Stánkový prodej a kulturní program na Mírovém náměstí

Velikonoční trhy

Velikonoční výstava betlémů

www.eurocentrumjablonec.cz

20. 3.

Státní zámek Sychrov
15.–16. 3. od 9.00 do 16.00 hod. v areálu čestného dvora

Velikonoční dobové trhy

Akce spojená s ukázkami řemesel, prodejem tradičního
zboží a programem uměleckého sdružení Bohém.

www.zamek-sychrov.cz

Velikonoční jazzové vítání jara kapely
Jazz h Factor & Fredy´s Jazz friends
Jaro v Českém ráji

Cyklistická akce pro celé rodiny, zahájení cyklistické sezony.

www.ddmvikyr.cz

Muzeum lidové architektury Zubrnice
15.–16. 3.

www.klubex.euroregion.cz

5. 4.

Plzeň
18.– 21. 3.

Velikonoce ve skanzenu

Velikonoční zvyky, zdobení kraslic tradičními technikami
- škrábáním, odrátováním, voskem, tradiční pečení ve světničce, pletení pomlázek a košíkářství, zdobení perníčků,
vystoupení folklorního souboru, programy pro děti.

www.zubrnice.cz

Vlašim

Tradiční velikonoční řemeslné trhy – náměstí
Republiky
1. 4.

Apriliáda

Otevírání turistické sezony formou netradičních soutěží,
her a prohlídek plzeňských památek a zoo

www.plzen.eu

22. 3.

Velikonoční jarmark

Tradiční Velikonoční jarmark s ukázkami lidových řemesel. K dispozici budou stánky s občerstvením a výrobky
s velikonoční tematikou. Dále stánky s batikou, svíčkami,
perníčky, keramikou, kořením, drahými kameny atd.
K mání bude i věštírna, kde si lidé budou moci nechat
vyložit z tarotových karet. Během akce vystoupí trubadúři,
pěvci, hud. skupiny, divadlo a děti z různých kroužků.

www.mesto-vlasim.cz

Lomnice nad Popelkou
4.–5. 4.

Malý zámecký jarmark Lomnice nad Popelkou

Zámecký jarmark tradičních řemeslnických výrobků,
přednáška o historii řemesel v regionu, řemeslné dílničky
s ukázkou. Zároveň bude před zahájením letní turistické
sezony probíhat regionální miniveletrh cestovního ruchu
s prezentací informačních středisek, památkových objektů.

www.lomnicenadpopelkou.cz

Nepomuk
29. 3.

Jarní pouť: 615. výročí mučednické smrti
sv. Jana Nepomuckého – bohoslužby, procesí

(sobota), koncert (pátek od 18.00 hod.), kostel sv. Jana
Nepomuckého

Popovice u Uherského Hradiště
15. 3.

Tradiční josefovská výstava vín (košt)

Tradični výstava vín z celé jižní Moravy s degustací
a cimbálovou muzikou.
Tel.: +420 605 048 862

Kuriozity po Česku

aneb jednou nohou v nebi
Věděli jste, že do Hořovic každý
den přichází slunce svou vlastní
branou? Že v Chrasti můžete vidět
kousek Ďáblovy bible a v Ústí nad
Labem zase nejšikmější stavbu
na sever od Alp? Tušíte, kde stával zpropadený zámek, kde hledat
schody, co vedou do nebe, a kde
žil loupežník Toulovec? Viděli jste
už nad Libercem UFO, na Šumavě Carnac nebo les kozorohů?
Pokud ne, hledejte odpovědi na
tyto a mnohé další otázky v prvotině ediční řady Kam po Česku...,
která je prostým dokladem tvrzení, že je možné se dotknout nebe.
Nechte se inspirovat a podívejte se
na Českou republiku z trochu jiného úhlu.

KURIOZITY PO ČESKU
aneb jednou nohou v nebi

Edice KAM po Česku ©
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Kuriozity zakoupíte v síti vybraných informačních centermu svého knihkupce
nebo si je můžete objednat v naší redakci, případně na internetových
stránkách

www.baset.cz.

Přílohu KAM za kulturou najdete také
na našich webových stránkách

www.kampocesku.cz
Redakce magazínu KAM po Česku, KAM za kulturou, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 944 817; E-mail: kam@baset.cz, www.kampocesku.cz
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Unikátní encyklopedie popisuje
na 740 stranách v podrobných abecedních
heslech 660 vodních toků naší vlasti,
od těch největších až po pouhé potoky.
Součástí popisu je seznam turisticky
atraktivních míst v jejich dosahu, doprovázený
stručným přehledem nejvýznamnějších
historických památek a přírodních
pozoruhodností. Nechybí vytipovaná
místa vhodná ke koupání a k provozování
vodních sportů. Dozvíte se, kde řeka, říčka
či potok pramení, kolika pohořími a kraji
se prodere, než dospěje k místům, kde
právě odpočíváte, a jak ji v průběhu věků
poznamenala ruka člověka.

Vychází v dubnu
Nakladatelství Baset
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
baset@ok.cz

www.baset.cz

